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RESUMO
Durante a evolução destas obras, os serviços de terraplenagem são
basicamente os que mais deixam os solos expostos às ações das chuvas e a
escoamentos superficiais, ocorrendo o carreamento de solos para as zonas mais
baixas, que quando cortadas por cursos d’água, provocam o assoreamento destes
leitos. A fim de mitigar os impactos decorrentes do eventual carreamento de solos,
adjacentes às bordas de reservatórios, faz se necessárias à atribuição de soluções
técnicas, capazes de restabelecer a e restituir as características do ambiente antes
da implantação do empreendimento rodoviário. Baseado no panorama apresentado,
o presente estudo tem como objetivo geral a análise do uso de uma solução técnica
de dragagem associada a soluções amplamente conhecidas na engenharia civil, de
minas e química, como a adição de polímeros em linha de recalque e
armazenamento de sedimentos em geobags. O trabalho possibilita ainda uma ampla
revisão bibliográfica para contextualizar o carreamento de solos provenientes da
execução de obras rodoviárias e suas formas de controles ambientais, o
acompanhamento efetivo da solução técnica implantada na remoção dos
sedimentos carreados e a descrição das etapas de preparo da solução técnica
associada utilizada na remoção dos sedimentos carreados, apontando seus prós e
contras; A solução técnica foi implantada no remanso da Represa Billings durante a
execução das obras do Rodoanel Mário Covas, Trecho Sul. Foram analisadas todas
as etapas de controle de carreamento de solos adotadas antes da aplicação da
técnica de remoção. O acompanhamento dos índices de assoreamento foi medido e
monitorado por meio de réguas de medição de nível e as atividades de remoção de
sedimentos das medidas de controles implantadas também foram monitoradas. De
posse das informações qualitativas, foi avaliada a alternativa de adoção de um
sistema de dragagem hidráulica dos sedimentos aportados e descritos passos
operacionais de aplicação durante a execução de obras rodoviárias adjacentes à
área de reservatório de abastecimento de águas, sob a ótica de usar-se um sistema
combinado. Os resultados obtidos demostraram que a solução foi efetiva e que após
a aplicação da técnica associada, observou-se que o nível de assoreamento na face
adjacente teve uma diminuição de 45% nos primeiros 5 dias de trabalhos de sucção
para o Ponto de Observação A e de 26% no Ponto de Observação (B). Conclui-se
que a sistemática descrita pelo uso da solução técnica de remoção, utilizando-se
sistemas combinados e conhecidos, promoveu o desassoreamento de cursos
d´água adjacentes às zonas de implantação de empreendimento rodoviário e
constituem importante instrumento para subsidiar a tomada de decisões em
situações similares em obras deste nível de abrangência. Com base na literatura, foi
possível contextualizar que o uso da dragagem hidráulica é uma solução técnica
viável, capaz de não promover a ressuspensão de sólidos durante a execução dos
serviços de sucção. Observou-se ainda que os parâmetros ambientais de qualidade
das águas, não tiveram alterações significativas, quando comparados com os dados
antecedentes à aplicação do método. Além disso, tal análise possibilitou aos
executores e gerenciadores das obras do Rodoanel Mário Covas, uma alternativa
para mitigação dos impactos decorrentes dos carreamentos de solos e posterior
assoreamento dos cursos d’água.
Palavras-chave: Dragagem, Geobags; Reservatórios; Carreamento.

ABSTRACT
Analysis of technical solution applied to the removal of sediments carried
during the roads construction: Case study in the area of reservoir water supply
During the progress of these works, earthworks services are basically the
ones that leave the soil exposed to the action of rainfall and runoff , the conduction
occurring soil to lower zones, which when cut by watercourses, causing siltation
these beds . In order to mitigate the impacts of any carrying of soil adjacent to the
edges of reservoirs makes necessary the granting of technical solutions, able to
restore to and return characteristics of the environment prior to implementation of the
project road. Based on the scenario presented the present study aims to describe the
analysis of the use of a solution technique associated with dredging solutions widely
known in the civil engineering , mining and chemical industries , such as the addition
of polymers online booster and storage of sediment in geobags . The work also
enables a broad literature review to contextualize the carrying of soil from the
execution of road works and forms of environmental controls, monitoring of effective
technical solution implemented in the removal of sediments carried and description of
the stages of preparation of the technical solution used associated the removal of
sediments carried by pointing their pros and cons. The technical solution was
implemented in the backwater of the Billings during the execution of the works of
Rodoanel Mario Covas, South Excerpt we analyzed all stages of entrainment control
soil taken before application of the removal technique. Monitoring rates of
sedimentation was measured and monitored by means of rules of measurement level
and the activities of removing sediment control measures implemented were also
monitored. Possession of qualitative information, we evaluated the alternative of
adopting a system of hydraulic dredging of sediments contributed and described
steps operational application during execution of road works adjacent to the area of
water supply reservoir from the perspective of use a combined system. The results
demonstrated that the solution was effective and after applying the associated
technical it was observed that the level of siltation in adjacent face had a decrease of
45 % in the first 5 days of work suction to Observation Point A and 26% at
Observation Point ( B ) . It is concluded that the system described by the use of the
solution removal technique , using combined systems known and promoted the
dredging of waterways adjacent to areas of deployment of enterprise road and are an
important tool to support decision -making in similar situations in works of this level of
coverage. Based on the literature, it was possible to contextualize the use of
hydraulic dredging is a viable technical solutions cannot promote the suspension of
solids during the execution of services suction. It was also observed that
environmental water quality no significant change compared with the data prior to the
application of the method. In addition this analysis allowed the executors and
managers of the works of Rodoanel Mario Covas an alternative to mitigation of the
impacts of entrainment soil and subsequent siltation of waterways.
Keywords: Dredging, Geobags; Reservoirs; Siltation.
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1 INTRODUÇÃO
O Ambiente é, essencialmente, o meio de onde a sociedade realiza a
extração dos recursos essenciais à sua sobrevivência, além dos recursos
demandados pelo processo socioeconômico que, em um sentido amplo, são
chamados de recursos naturais (Sánchez, 2006).
A redução do tempo de viagem das pessoas em relação às cidades ou
vilas, atrelada à velocidade das informações do mundo globalizado, gera a
necessidade de construções de estradas modernas e separação por nível de
trafegabilidade. Criar mais oportunidades para as pessoas viajarem a negócios,
comércio ou lazer e também fornecer rotas de comércio de bens, favorece o
aumento das taxas de crescimento dos países e aumenta a capacidade das
conexões intermunicipais e interestaduais.
As estradas, obras lineares ou rodovias são criadas, através de
comunidades existentes e não podem ser reduzidas a coesão da comunidade
com o seu acesso local, pois deve permitir a interação entre as partes. Essa
relação deve permanecer menos alterada possível e estabelecer um fluxo de
transporte mais acessível. Consequentemente, os valores de propriedade
diminuem em muitos bairros e comunidades, levando a uma diminuição da
qualidade da habitação ao longo do tempo e posteriores impactos sociais,
inclusive.
Sistemas rodoviários modernos passaram a ser desenvolvidos no século
20, quando o automóvel ganhou maior popularidade. A Primeira estrada de
acesso limitado do mundo foi construída na Itália, em 1922. Nos EUA, apenas
em 1921 foi a promulgada a primeira lei federal para rodovias (Phillip Act) e
com esta, criado um fundo para expandir o sistema rodoviário daquele país.
Em 1922, o primeiro projeto de um sistema rodoviário nacional (o Pershing
Map) foi publicado. Em 1956 foram destinados cerca de US$ 25 milhões para a
construção das primeiras 41 mil milhas (66.000 quilômetros), que seria mais
tarde chamado de Sistema Rodoviário Interestadual, projeto que seria
estendido por um período de 20 anos. Desta forma, nos demais países do
continente americano, os projetos de grandes obras rodoviárias apenas
começaram a emergir, a partir dos anos 50.
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Projeta-se que a malha pavimentada no Brasil será ampliada em 1.800
Km com licitações previstas até Julho de 2013. Além disso, haverá evolução
dos atuais 10 mil para 33 mil quilômetros de contratos de manutenção
estruturada. Segundo o último relatório publicado da CNT (Confederação
Nacional dos Transportes), seriam necessários mais de R$ 175 bilhões de
investimentos em infraestrutura para modernização da malha rodoviária
brasileira (CNT, 2012).
A má conservação das rodovias não somente impacta de forma negativa
a economia, como gera um processo de “anti-economia”, ou seja, o volume
poupado em serviços de manutenção da qualidade no momento adequado
resulta em acréscimos em gastos futuros com obras de reconstrução e em
custos adicionais para os usuários destas rodovias (Bartholomeu, 2006).
No Brasil, e em especial no Estado de São Paulo, alguns fatores têm
contribuído para a incorporação da variável ambiental em projetos de rodovias
e outras obras, dentre estes podemos citar a pressão da sociedade civil, os
aspectos institucionais que envolvem as agências reguladoras e os órgãos
fiscalizadores e ainda, a atuação das agências de financiamento multilateral,
como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial
(BIRD). A execução de um projeto de engenharia civil, sobretudo uma obra de
grande porte como as obras rodoviárias modernas, dificilmente não estarão
ligadas a impactos ambientais.
Dentre os principais impactos visualizados na fase construtiva de obras
lineares, podem ser citados: alteração da qualidade das águas superficiais e
subterrâneas; aumento da carga de sedimentos e assoreamento de corpos
d’água; poluição do solo e da água com substâncias químicas; alteração na
biodiversidade da fauna e flora na faixa de domínio e áreas limítrofes;
desmatamento; efeitos do ruído sobre a população humana e fauna; perda de
espécimes da fauna por atropelamento; adensamento da ocupação humana
nas margens das rodovias e áreas de influência; etc. (Romanini, 2000).
Normalmente a qualidade da água nos reservatórios brasileiros
encontra-se bastante comprometida devido ao recebimento das águas poluídas
advindas de locais já contaminados, à ressuspensão dos sedimentos
contaminados e à ocupação humana desordenada. É possível citarmos o caso
da Represa Billings, na qual a eutrofização, a concentração de metais pesados
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e a presença de microrganismos patogênicos e algas potencialmente tóxicas
(Capobianco, 2002), levam a baixa qualidade das águas, fazendo necessário o
tratamento antes do consumo humano.
Bostelmann (2006) analisou a concentração de metais em amostras de
sedimentos da Represa Billings (Braço do Rio Grande), onde ficou comprovada
a existência de altos teores e metais pesados nos sedimentos, sobretudo de
Mercúrio.
Os principais recursos minerais explorados na região abrangida pela
Bacia Hidrográfica da Billings são: areia, granito para brita, cascalho e água
mineral. É sabido que após a paralisação das atividades em uma pedreira ou
porto de areia, os processos erosivos desencadeados nas frentes de lavra e
arredores devem ser constantemente monitorados, a fim de evitar problemas
de assoreamento dos corpos de água existentes no entorno. Das diversas
atividades de extração mineral em funcionamento ou desativadas na área da
Bacia da Billings, o principal impacto ambiental é o assoreamento de cursos de
água e da própria Represa.
O assoreamento de cursos d’água pode ser definido como o acúmulo de
sedimentos no leito de mananciais (canais, rios, lagos, represas, estuários
etc.), geralmente em função da redução de correnteza (DNER, 1997). Este
fenômeno pode ser causado por mecanismos de transporte e deposição de
sedimentos através da ação das águas ou dos ventos.
Ressalta-se que Ponçano et. al. (1981) afirmam que medidas corretivas
e preventivas do assoreamento requerem estudos específicos, considerandose a dinâmica sedimentar desde as áreas fonte até as áreas de deposição.
Nesta dissertação, na revisão bibliográfica, é citado um tópico específico que
relata as medidas de controle ambiental adotadas ao longo das obras, nos
trechos jusantes e adjacentes às zonas aluviais no estudo de caso específico.
Durante a execução de obras rodoviárias lineares, a etapa de
terraplenagem é sem dúvida quem mais contribui para a exposição de
superfícies de solo que com a ação de chuvas, propicia ao carreamento de
sedimentos à zonas jusantes de cortes e aterros executados. No caso de obras
que interceptam cursos d’água, os cuidados devem ser redobrados e as
medidas de controle ambiental devem seguir rigorosamente um planejamento
de implantação que propicie um controle efetivo. Segundo Bitar et. al. (2010):

15

"a construção de obras lineares de infraestrutura (...) tende a
interceptar vários cursos d'água ao longo de seu traçado,
potencializando a geração de impactos ambientais negativos
relacionados a alterações na qualidade de ecossistemas e
recursos hídricos".
Bitar (et. al. 2010) acrescenta que as movimentações de terra,
associadas aos métodos construtivos usados na instalação dessas obras,
aceleram ou iniciam processos erosivos, levando à ocorrência de carreamento
de sedimentos, assoreamento e mudança nos níveis de cor e turbidez das
águas a jusante.
A utilização de um sistema de dragagem na remoção e relocação destes
sedimentos carreados para leitos fluviais é amplamente conhecida nas
manutenções de vias aquáticas, na infraestrutura de transporte hidroviário, em
aterro e na recuperação de solos ou de mineração (Lima, 2008).
No entanto, sempre houve um questionamento no campo científico que
trouxe a tona aspectos relacionados à disposição destes sedimentos dragados.
Esta disposição inadequada dos sedimentos dragados pode contaminar
populações, direta ou indiretamente. Desta forma, o uso de dispositivos
geossintéticos para armazenamento destes sedimentos tem sido amplamente
verificado.
Pieper (2008) estudou a aplicabilidade do uso de geobags na secagem
de resíduos sólidos provenientes de estações de tratamento de água (ETA), na
qual realizou o trabalho em duas etapas: a) ensaios com bags suspensos e b)
com bags dispostos sobre o solo.
Nos estudos realizados, a técnica de desaguamento por bags mostrouse eficiente para a redução do teor de umidade, apresentando melhor
desempenho em relação às técnicas convencionais. Pieper (2008) sugere
ainda, a utilização dessa técnica em associação a outras técnicas tradicionais
de desaguamento, como forma de otimização do processo. Também é
recomendada a adição de polímeros como agentes coagulantes para separar a
fase líquida da sólida.
Diante de ambientes que sofreram degradação ambiental, faz-se
necessária a restauração dos aspectos ambientais, de forma a recuperar as
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suas funções anteriores à ação que motivou a degradação. Neste sentido, a
recuperação de ambientes ou ecossistemas degradados implica na adoção de
melhorias do meio físico e medidas de manejo dos elementos bióticos do
ecossistema (Sánchez, 2006).
Com

isso,

baseado

no

panorama

apresentado,

constata-se

a

importância de desenvolver e avaliar experimentos, testes e inovações
tecnológicas acerca das atividades de remoção de sedimentos em áreas
afetadas por processos de assoreamento devido a grandes obras, como ocorre
no caso de rodovias em regiões de reservatórios de água para abastecimento
público e outros usos, soluções estas passíveis de serem aplicadas após a
conclusão da fase construtiva de um empreendimento rodoviário linear,
reduzindo os impactos gerados pelo escoamento das águas e posterior
carreamento de sedimentos para remansos aluviais.
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2 OBJETIVOS

Considerando a importância e o desafio de desenvolvimento de novas
tecnologias, o objetivo geral do presente trabalho é analisar a aplicação
experimental de solução técnica concebida especialmente para a remoção
localizada de sedimentos carreados durante a construção de rodovias, em
cursos e corpos d’água situados em zonas adjacentes, tendo em conta a
associação com outras técnicas disponíveis no campo das engenharias civil,
minas e química, atuando na recuperação ambiental e mitigação de eventuais
impactos causados.
Os objetivos específicos compreendem:
A. Rever a bibliografia correlata disponível, de modo a contextualizar o
carreamento de solos proveniente da execução de obras rodoviárias
dentre os principais aspectos ambientais na fase de construção, bem
como as medidas de mitigação correlatas;
B. Sintetizar as soluções técnicas eventualmente empregadas no contexto
considerado, de modo a mitigar os efeitos decorrentes em corpos e
cursos d’água, bem como os problemas comumente encontrados em
suas aplicações;
C. Descrever a solução técnica proposta, desde a etapa de preparação,
tendo em conta a associação com outras técnicas usuais e a aplicação
ao contexto de área de reservatório de abastecimento de água;
D. Acompanhar e avaliar os testes relacionados à implantação da solução
técnica considerada para remoção localizada de sedimentos carreados;
E. Apontar os aspectos favoráveis e desfavoráveis em relação à aplicação
efetuada, procurando contribuir para o desenvolvimento de soluções que
propiciem, efetivamente, mitigar os impactos ambientais decorrentes do
carreamento de sedimentos durante a construção de rodovias,
particularmente no que se refere a cursos e corpos d’água adjacentes
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Rodovias no Brasil
Registros históricos indicam que a primeira estrada "pavimentada" foi
construída no Antigo Egito, há aproximadamente 4,5 mil anos, permitindo o
transporte das matérias-primas que foram utilizadas na edificação das Grandes
Pirâmides. Já entre os anos 300 a.C. e 200 d.C., os romanos constituíram
grandes redes de estradas pela Europa e Bretanha, com finalidades militares e
comerciais.
No entanto, surgimento das rodovias foi proporcionado com a invenção
do automóvel, a partir do advento do motor à explosão, no início do século XX.
Até então, os meios de transportes principais sobre áreas continentais eram as
ferrovias, responsáveis por deslocamentos de mercadorias, matérias-primas e
contingentes humanos, sobretudo para médias e longas distâncias.
De um modo geral, é sabido que a existência, ampliação e manutenção
de uma adequada infraestrutura de transportes é condição fundamental para o
progresso de uma civilização, já que a grande maioria das atividades
econômicas é dependente do transporte de bens e pessoas (Balassiano,
Chiquetto, Esteves, 1993). O Transporte pode ser definido, portanto, como uma
atividade que viabiliza, de forma econômica, os deslocamentos para satisfação
de necessidades pessoais e/ou coletivas.
Dentro deste contexto, as rodovias se inserem como elementos de
infraestrutura fundamentais para permitir o deslocamento de pessoas e o
escoamento/transporte de mercadorias sobre áreas continentais, sobretudo por
permitir uma capilaridade maior que outros meios de transporte como, por
exemplo, o hidroviário e o ferroviário, além da maior multiplicidade de usos da
rodovia com relação a estes outros meios de transporte.
A partir da década de 50, com a aprovação de um novo plano nacional
de viação (1951), assumiu-se a opção prioritária pelas rodovias em detrimento
das ferrovias. Segundo Galvão (1996), o texto contido neste pleno evidenciava
que as rodovias teriam o papel de assumir a "função pioneira, outrora exclusiva
das estradas de ferro", e que "o desenvolvimento da rede ferroviária, em
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grande parte, substituída por estradas de rodagem” (Galvão 1996, apud Brasil
p. 180-82).
A partir de então, o crescimento da malha rodoviária no país ocorreu de
forma extremamente rápida, fazendo do modal rodoviário o principal meio de
transporte de cargas e pessoas no Brasil.
Desde o início da história rodoviária do Brasil, fim do século XIX e início
do século XX, eram rudimentares as tecnologias aplicadas nas construções e
conservações das estradas da época, que nem tampouco havia a preocupação
com as questões ambientais. Muito menos havia tráfego e trânsito suficiente
que se fizesse pensar em riscos aos ambientes adjacentes, enquanto as obras
estavam em andamento.
Embora a implantação de rodovias seja uma atividade que gere
impactos ambientais significativos, há exemplos, no Brasil, de rodovias
construídas

com

grande

grau

de

observância

da

legislação

e

das

condicionantes das licenças ambientais (Gallardo, Sánchez, 2004). Na
atualidade, as empresas construtoras devem observar uma série de requisitos
para a execução de obras de construção ou recuperação de rodovias e
cláusulas ambientais têm sido incluídas nos contratos de execução de serviços
e obras.
De um modo geral, as intervenções necessárias para a execução de
infraestruturas para o desenvolvimento e manutenção das atividades humanas
(deslocamentos diários, escoamento de mercadorias, geração de energia
elétrica etc.) implicam na observância do ambiente naturalmente constituído, ou
do ambiente já alterado por ações antrópicas anteriores.

3.2 Dinâmica de Obras rodoviárias
De um modo geral, obras são intervenções no ambiente (natural ou
alterado) com o objetivo de implantar uma nova infraestrutura ou um novo
equipamento com usos determinados por um período de tempo (definido
previamente ou não).
A execução das obras demanda uma série de atividades secundárias,
dentre as quais a movimentação de terra possui grande importância, já que
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implica em questões secundárias: alteração da paisagem e da topografia local,
remoção da cobertura vegetal; afugentamento de fauna; origem e destino do
material transportado, forma de transporte do material, etc.
No entanto, é sabido que estas ações brevemente descritas no
parágrafo anterior são geradoras de impactos ambientais negativos, sendo que
alguns podem ser mitigados (como o controle de erosão e assoreamento de
cursos de água), ao passo que outros não podem (como a alteração da
paisagem e da topografia local), e outros (como a remoção da cobertura
vegetal) podem ser alvos de medidas compensatórias.

3.3 Terraplenagem
Segundo o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER),
terraplenagem é o nome dado ao "conjunto de operações de escavação, carga,
transporte, descarga, compactação de solos, aplicadas na construção de
aterros e cortes, dando à superfície do terreno a forma projetada para
construção de rodovias".
Segundo o DNIT, os serviços de terraplenagem incluem, basicamente:
a) serviços preliminares: todas as operações de preparação das
áreas destinadas à implantação do corpo estradal, áreas de empréstimo e
ocorrências de material, pela remoção de material vegetal e outros, tais como:
árvores, arbustos, tocos, raízes, entulhos, matacões, além de qualquer outro
considerado como elemento de obstrução (DNIT 104/2009);
b) execução de caminhos de serviço: vias implantadas ou utilizadas,
em caráter provisório, para propiciar o deslocamento de equipamentos e
veículos a serem acionados para o atendimento às várias finalidades inerentes
à execução das obras (DNIT 105/2009);
c) execução de cortes: segmentos de rodovia, em que a implantação
requer a escavação do terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites
das seções do projeto (off sets) que definem o corpo estradal, o qual
corresponde à faixa terraplenada (DNIT 106/2009);
d) exploração de caixas de empréstimo: áreas indicadas no projeto,
ou selecionadas, onde devem ser escavados materiais a utilizar na execução

21

da plataforma da rodovia, nos segmentos em aterro. Tais áreas são utilizadas
para suprir a deficiência ou insuficiência de materiais extraídos dos cortes
(DNIT 107/2009); e
e) execução de aterros: segmentos de rodovia cuja implantação
requer depósito de materiais provenientes de cortes e/ou de caixas de
empréstimo no interior dos limites das seções de projeto que definem o corpo
estradal, o qual corresponde à faixa terraplenada (DNIT 108/2009). Incluem-se
aí a execução de Depósitos de Materiais Excedentes (DMEs), também
chamados de "bota fora", que são, segundo o DNIT, materiais de escavação de
cortes, não aproveitados nos aterros, devido à sua má qualidade, ao seu
volume ou à excessiva distância de transporte, e que são depositados fora da
plataforma da rodovia, de preferência nos limites da faixa de domínio, se
possível (DNIT 108/2009).
A execução dos serviços de terraplenagem envolve uma grande gama
de profissionais encarregados pela seleção e análise de materiais, projetos de
cortes e aterros, projetos de transporte de materiais e execução dos serviços
propriamente ditos.

3.4 Movimentação de Solos em Áreas de Planícies Aluviais
Atividades de terraplenagem que são executadas nas fases de
construção de empreendimentos rodoviários relativamente próximos a planícies
aluviais, configuram situações críticas. Na medida em que as movimentações
de solos ocorrem, a criticidade aumenta proporcionalmente à proximidade dos
corpos de água e a consequente necessidade e exigência de manutenção da
qualidade dos parâmetros para abastecimento de centros urbanos.
A seguir, a Figura 1 apresenta um diagrama esquemático que aponta a
cadeia de fenômenos derivada da execução de obras de terraplenagem que
implica em impactos ambientais negativos sobre ecossistemas aquáticos.
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Figura 1 - Diagrama de interação indicando algumas consequências da atividade de
terraplenagem sobre os ecossistemas aquáticos

Fonte: Bitar (2010)

A execução dos serviços de terraplenagem implica na exposição de
grandes quantidades de solo a diversos agentes naturais, como o vento e, em
especial, a água.
Desta maneira, obras de terraplenagem executadas em períodos
chuvosos podem implicar no carreamento de grandes quantidades de
sedimentos para as porções à jusante das intervenções, provocando diversos
impactos ambientais negativos, como o soterramento de vegetação e
assoreamento de cursos de água.
Dentro deste contexto, as características pluviométricas do ambiente no
qual as intervenções são executadas merece destaque, já que o conhecimento
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da distribuição da pluviosidade anual do local onde são executadas as
intervenções permite a otimização do planejamento das mesmas, no sentido de
minimizar os impactos ambientais negativos decorrentes do surgimento de
processos erosivos e consequente carreamento de sedimentos.
No entanto, quando da execução de obras de grande porte, é
praticamente impossível o planejamento ótimo dos serviços de terraplenagem,
já que as intervenções são de grande porte e por um longo período de tempo.
Desta maneira, a execução de cortes e aterros também acaba por ser
executada nos períodos chuvosos.
Somam-se a isso os atrasos decorrentes de fatores externos: atrasos
decorrentes de problemas no aporte de recursos financeiros, problemas na
contratação de mão-de-obra, mudanças de projeto, anomalias climáticas,
paralisações decorrentes de pressões da sociedade civil (organizada ou não)
etc.
Por outro lado, considerando uma escala temporal menor (horas/dias),
os avanços das ciências meteorológicas permitem aos responsáveis pela
execução das obras de movimentação de terras pequenos ajustes nos
cronogramas dos serviços diários, adiando a execução de determinadas
atividades de movimentação de terras quando da iminência da ocorrência de
precipitações intensas e/ou da chegada de frentes frias.
Estas ações, ainda que não eliminem integralmente os impactos
ambientais negativos decorrentes das atividades de terraplenagem, permitem a
minimização dos mesmos, de forma pontual, bastante localizada e contínua,
cujo montante final pode ser bastante significativo em termos de volume de
solo carreado e assoreamento de corpos de água.

3.5 Perdas de Solos
Sabe-se que a dinâmica dos processos naturais do planeta Terra inclui
processos de transporte e deposição de materiais de forma contínua e com
intensidades muito variadas, sendo que há fenômenos que mal seriam
percebidos ao longo de centenas de anos (desgaste de rochas através da
erosão eólica), ao passo que outros fenômenos ocorrem em períodos inferiores
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à escala horária (grandes movimentos de massa, por exemplo). À parte destes
fenômenos naturais, ações humanas provocam a aceleração da perda de
solos, através da remoção da cobertura vegetal de grandes superfícies para
atividades agrícolas, criação de pastagens ou até mesmo a criação de
loteamentos. Além disso, as obras (lineares ou pontuais) também provocam a
exposição de grandes áreas de solo, que ficam mais susceptíveis aos
processos de erosão linear e laminar, provocando a "perda" de grandes
quantidades de solo.
Erosão Laminar, segundo Lepsch (2002), é a remoção uniforme de uma
delgada camada superior de todo o terreno, motivada pela colisão das gotas de
água com o solo desnudo. Isto provoca o rompimento dos agregados,
reduzindo-os a partículas menores, sendo passíveis de transporte através da
força das enxurradas. Já a erosão linear recebe nomenclaturas diferentes, de
acordo com as suas dimensões: em sulcos, e em voçorocas ou ravinas
(Lepsch, 2002).
A erosão em sulcos resulta de irregularidades na superfície do solo em
função da concentração da enxurrada em determinados locais. Se estes sucos
são desfeitos com a passagem de máquinas agrícolas de preparo do solo, são
chamados de rasos. Caso contrário, são sulcos profundos (Lepsch, 2002). Tais
sulcos podem evoluir para formar as voçorocas (ou boçorocas), sulcos de
vários metros de profundidade que atingem o horizonte C dos solos, com
paredes verticais e fundo plano (Lepsch, 2002).
Segundo Paiva et. al. (2003), o problema da erosão
"deve-se não só a existência de solos susceptíveis
aos processos de erosão hídrica, somados a períodos
de elevada pluviosidade, mas também a uma
ocupação desordenada e sem critérios básicos de
planejamento ambiental, isto é, práticas de uso e
parcelamento do solo inadequadas e deficientes."
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3.6 Sedimentos

De acordo com o DNER (1997) sedimento é o material sólido que se
acha transitoriamente distribuído na água (ou em suspensão) ou que já se
depositou sob ação da força da gravidade, originado pela destruição de uma
rocha pré-existente, susceptível de ser transportado e depositado.
O termo sedimento tem origem na palavra sedis, do latim, que significa
assento ou deposição. Desta forma, o sedimento também pode ser definido
como o material sólido que se deposita, que se depositou ou que é passível de
se depositar. A deposição pressupõe o transporte, que pode ser físico (ou
mecânico) ou químico. No Transporte físico, o sedimento já começa a existir,
enquanto matéria, durante o transporte. Por outro lado, no transporte químico,
a matéria sólida só é formada na deposição a partir de íons (Teixeira et. al.,
2000). O quadro 1 a seguir contém uma classificação dos sedimentos segundo
a sua granulometria.
Quadro 1 - Classificação dos sedimentos segundo a granulometria
Intervalo
Granulométrico
(mm)

Classificação Nominal
Proposição Original (inglês)

> 256
256 - 64
64 - 4,0

Tradução usual (Português)
Matacão

Boulder
GRAVEL

Cobble
Pebble

CASCALHO

Bloco ou calhau
Seixo

4,0 - 2,0

Granule

Grânulo

2,0 - 1,0

Very coarse sand

Areia muito grossa

Coarse sand

Areia grossa

1,0 - 0,50
0,50 - 0,250

SAND

Medium sand

AREIA

Areia média

0,250 - 0,125

Fine sand

Areia fina

0,125 - 0,062

Very fine sand

Areia muito fina

0,062 - 0,031

Coarse silt

Silte grosso

0,031 - 0,016
0,016 - 0,008

SILT

Fine silt

0,008 - 0,004
< 0,004

Medium silt

SILTE

Clay

Fonte: Adaptado de Teixeira et. al., 2000.

Silte fino
Silte muito fino

Very fine silt
CLAY

Silte médio

ARGILA

Argila
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Considerando o transporte dos sedimentos, a força da gravidade é a
principal força que age em todos os fenômenos de sedimentação. O fluido que
envolve o grão (ou sedimento) exerce sobre seu centro de massa uma força de
reação (empuxo), diretamente proporcional à densidade do fluido que envolve
o grão. A força resultante entre o peso e o empuxo é a tensão interna atuante
no grão, que depende da diferença de densidades entre grão e fluido
(densidade efetiva), sendo que quando esta densidade é negativa, o grão flutua
(Teixeira et. al., 2000).
Outras forças, denominadas de superfície, atuam sobre a área
superficial do grão: fricção (atrito inter-grãos), coesão (atração eletrostática ou
eletroquímica superficial inter-grãos), a força ascendente produzida por
turbulência e as forças de ação/reação na interface grão-fluido (Teixeira et. al.,
2000).
Após o transporte inicial através de precipitações e/ou movimentos
gravitacionais, o grão é incorporado à carga dos rios e corredeiras. A seguir,
serão descritos alguns dos mecanismos principais de transporte de
sedimentos, com base em Teixeira et. al. (2000)
a)

suspensão: carreamento/sustentação do grão acima da interface

sedimento/fluido, que pode ocorrer por uma ou mais dentre 3 condições físicas
básicas: existência de turbulência, baixa densidade e comportamento coloidal.
As duas últimas condições não requerem movimento, podendo ser observadas
mesmo em fluidos estacionários.
b)

saltação: manutenção temporária do grão em suspensão, em

trajetória aproximadamente elíptica, entre seu desprendimento inicial e o
impacto na interface fluido/sedimento ou entre dois impactos sucessivos.
Durante o choque, o grão pode afetar partículas da interface e provocar
ricochete.
c)

arrasto: também chamado de rastejamento, é o deslocamento do

grão subparalelo e rente à interface sedimento/fluido, em contato duradouro ou
tangencial com esta interface. A exemplo do que ocorre na saltação, o contato
ou aproximação com a interface pode afetar outros grãos. O movimento
induzido mais comum é um ligeiro remanejamento, através de empurrão dos
grãos uns sobre os outros.
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d)

rolamento: rotação do grão em torno de um eixo, por sobre

outros grãos da interface, facilitado pelas formas esféricas e sobretudo pelas
cilindróides e pelo tamanho relativo do grão.
Já no transporte químico, os íons são transportados em solução. A
transformação do soluto em sedimento pode ocorrer por três modos diferentes:
precipitação química, ação direta de organismos, ou pela precipitação química
induzida pelo mecanismo de seres vivos (Teixeira et al., 2000).

3.7 Carreamento de Sedimentos
O carreamento de sedimentos é resultado dos processos de erosão
hídrica que agem no solo. Segundo Lepsch (2002), estima-se que em 2001, 1
bilhão de toneladas de materiais de solos agrícolas foram transportados pelas
enxurradas.
A erosão hídrica ocorre em duas fases distintas: desagregação e
transporte, sendo a desagregação ocasionada pelo impacto direto ao solo das
gotas de chuva e pelo atrito entre a água e a superfície sobre a qual a água
escoa (Lepsch, 2002). Grande quantidade de solo é removida desde que suas
partículas sejam desagregadas e suspensas nas águas das enxurradas, sendo
que o transporte destas partículas é função direta de seu tamanho e da
velocidade do fluido que a transporta, no caso, a água.
De um modo geral, pode-se afirmar que o carreamento de sedimentos
depende de duas variáveis principais: velocidade de escoamento da água e
granulometria do sedimento. Outros fatores, como forma e densidade dos
grãos, etc. também devem ser considerados.
Segundo Bertol (1993), as características da chuva que influenciam na
erosividade, são volume total, duração e intensidade. Carvalho et. al. (2005)
afirmam que diversos parâmetros podem ser utilizados para estimar a
erosividade da chuva. No entanto, o problema central é a escolha de um
parâmetro mais adequado para a maioria dos casos, sobretudo porque cada
ambiente e tempestade são únicos nas escalas temporal e espacial e,
consequentemente, a erosão varia de diferentes maneiras.
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Neste sentido, Carvalho et. al. (2005) destacam a importância do estudo
do perfil das precipitações para os estudos de perda de solo, já que as
características das chuvas são bastante diferentes de região para região. desta
forma, faz-se importante o agrupamento das chuvas com características
semelhantes, para fins de comparação.
Com base nessa suposição, Mehl (2000) padronizou as chuvas em três
diferentes níveis, conforme o tempo de ocorrência do pico de intensidade (tp)
em relação ao tempo total da chuva (tt):
i.

Padrão avançado: maior intensidade ocorreu em um período de

tempo menor que 30% a partir do tempo inicial da chuva em relação ao tempo
total de duração, ou seja: tp/tt < 0,3;
ii.

Padrão intermediário: maior intensidade ocorreu entre 30 e 60%

do tempo total da chuva, ou seja: 0,3< tp/tt < 0,6; e
iii.

Padrão atrasado: a maior intensidade ocorreu passados mais de

60% do tempo total de duração das chuvas, ou seja: tp/tt > 0,6
Os mecanismos que levam ao carreamento de sedimentos podem ter
origem nos processos naturais do planeta Terra. Entretanto, geralmente são os
processos de assoreamento motivados pelas ações antrópicas que provocam
impactos naturais negativos através da degradação de ecossistemas
aquáticos.
Segundo Carvalho et. al. (2000):
"um estudo do Banco Mundial (Mahmood, 1987)
mostrou que a vida útil média dos reservatórios
existentes em todos os países no Mundo decresceu
de 100 para 22 anos, tendo sido avaliado em 6
bilhões de dólares anuais o custo para promover a
remoção dos volumes que vão sendo assoreados.
Ficou demonstrado também que a perda média anual
de volume dos reservatórios devido ao depósito de
sedimentos era de 1%, sendo variável de país para
outro, bem como de região para outra. A partir de
estudo realizado pela Eletrobrás/IPH (1994) pode-se
concluir que a perda anual de capacidade de
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armazenamento dos reservatórios do nosso país é de
aproximadamente 0,5% (Carvalho, 1994)."
Ainda segundo Carvalho et. al. (2000), os sedimentos que se depositam
pela influência do reservatório se estendem para montante e para jusante, não
se distribuindo uniformemente mesmo dentro do lago.
A deposição de montante se denomina depósito do remanso, em
referência ao fenômeno hidráulico, sendo também remontante à medida que
aumentam os depósitos nessa área.
As deposições de dentro do reservatório são chamadas de delta,
depósito de margem e depósito do leito.
Já as enchentes produzem outro tipo de deposição, ocorrendo ao longo
do curso d’água e do reservatório, formado por sedimentos finos e grossos e
que é denominado depósito de várzea ou depósito de planície de inundação.
3.8 Assoreamento derivado de ações antrópicas
Em geral, o assoreamento motivado por ações antrópicas está
fortemente ligado às intervenções humanas no território, seja durante a
execução de obras (de todos os portes) ou através da exposição de grandes
áreas de solo para o manejo agrícola.
Uma das grandes causas de assoreamento ainda bastante ignorada
pelas autoridades é a execução de loteamentos de forma indiscriminada.
Muitos autores tem estudado este tema nos últimos anos, dada à relevância de
sua importância, na medida em que a os loteamentos existem em grande
quantidade, sobretudo próximos aos centros urbanos, ocupando grandes áreas
e contribuindo com parcela considerável de sedimentos que assoreiam as
calhas dos cursos de água
Miguel, Santos (2007) estudaram as possíveis causas que levaram ao
assoreamento do Córrego Capoeira, em Senador Canedo (Goiás), incluindo a
execução de um loteamento de área total pouco maior que 100 hectares.
Nascente & Ferreira (2007) também realizaram estudo semelhante. Diversos
outros

autores

tem

realizado

pesquisas

semelhantes,

entretanto

quantificação destes volumes de materiais é pouco frequente na literatura.

a
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Parizzi et. al. (2011) investigaram o assoreamento de um trecho do Rio
das Velhas (Minas Gerais) através de prospecções geofísicas. A bacia deste
rio é ocupada por minerações, áreas urbanas e rurais, loteamentos e
condomínios, sendo que crescimento local e a explotação dos recursos
naturais têm sido considerados a causa do assoreamento dos rios. No entanto,
ficou comprovado que boa parte dos sedimentos encontrados na calha do rio
tem origem natural porque foram depositados antes da ocupação da região.
Assoreamentos decorrentes das atividades agropastoris em função do
preparo do solo também são consideráveis. Neste sentido, Rocha et. al. (2010)
desenvolveram um estudo na área rural de Juína-MT e concluíram que as
práticas agropecuárias desenvolvidas no local evidenciam o mau uso do solo e
desenvolvem um quadro de degradação com erosões, lixiviação, compactação
e contaminação do solo, do lençol freático e assoreamento dos rios,
dificultando e comprometendo o desenvolvimento do setor agropecuário.
Baccaro et. al. (2001), diante da problemática da erosão laminar em
áreas anteriormente cobertas por vegetação de cerrado e atualmente
substituídas por cultivos agrícolas, visaram a elaboração de propostas de
manejo sustentável para estas áreas, a partir de um estudo de caso em Iraí de
Minas-MG.
Por fim, outra grande fonte de assoreamento de corpos de água são as
obras de engenharia. Algumas interferem diretamente nos corpos de água:
diques marginais artificiais, barragens de contenção para aproveitamento
hidrelétrico e para navegação, canalização de rios etc. Outras provocam o
assoreamento em função da movimentação de terras nas porções à montante
dos cursos de água: execução de rodovias e demais infraestruturas lineares, e
até mesmo infraestruturas pontuais (estádios, portos etc.).
Dentre os principais impactos decorrentes do assoreamento de corpos
de água, destacam-se os seguintes: aumento da frequência e intensidade das
inundações, soterramento de comunidades bentônicas e danos à vegetação
com a consequente redução da população de peixes, perda de biodiversidade
e conflitos de uso.
A Figura 2 a seguir, elaborada por Carvalho (1994), apresenta os
problemas decorrentes do assoreamento, considerando o caso específico de
barragens de Contenção.
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Figura 2 - Esquema de formação de depósitos de sedimentos nos reservatórios com indicação
dos principais problemas decorrentes

Fonte: Carvalho ( 1994)

Ainda segundo Carvalho et. al. (2000), depósitos de remanso criam
problemas de enchentes a montante. Já depósitos do interior do lago causam a
redução da capacidade de armazenamento, sendo que a variação do nível
d’água condicionará a formação do delta. Enquanto a maior parte dos
depósitos do delta reduz gradualmente a capacidade útil do reservatório, os
depósitos do leito reduzem o volume morto. Parte do delta também fica contida
no volume morto, e os sedimentos que alcançam a barragem e passam pelo
vertedouro e condutos provocam abrasões nas estruturas, comportas,
tubulações, turbinas e outras peças.
Na porção à jusante da barragem, a água limpa, sem sedimentos, bem
como a modificação do regime de vazões, provocarão erosões de leito e
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margens do canal, ou mesmo, grandes escavações que podem evoluir para
montante e prejudicar a estrutura da barragem (Carvalho et. al., 2000).
Os depósitos marginais de sedimentos finos ao longo do curso d’água e
no reservatório facilitam o crescimento de plantas aquáticas, cuja remoção é
efetuada pela elevação do nível d’água. Essa vegetação flutuante provocará
problemas

diversos:

apodrecimento,

deposição

no

fundo

do

lago

e

transformação em minerais, somando-se ao assoreamento. Outra porção da
vegetação poderá chegar às tomadas d’água, prejudicando a operação caso
não sejam retiradas (Carvalho et. al., 2000).
Os sedimentos que cobrem o fundo do lago produzirão modificações da
fauna e flora do leito. A água limpa que escoa para jusante da barragem, já
sem nutrientes transportados pelos sedimentos, provocará modificações na
fauna e flora, com reflexos ambientais ao longo de todo o curso d’água,
sobretudo em sua foz. A formação do estuário e delta no mar poderá sofrer
grandes transformações ambientais (Carvalho, 1994).
3.9 Formas de Mitigação Existentes
A mitigação dos impactos ambientais negativos decorrentes de
assoreamentos de corpos de água implica na necessidade da remoção do
assoreamento, na medida do possível. No entanto, em boa parte dos casos o
assoreamento é derivado de ações antrópicas.
Dentro deste contexto, a mitigação de assoreamentos decorrentes de
ações humanas deve ser acompanhada de ações que minimizem a ocorrência
dos assoreamentos (medidas preventivas) em zonas aluviais de reservatórios.
Dentre as medidas mais empregadas nestes controles, poderíamos citar:
- barreiras de gabião;
- cortinas atirantadas instaladas nas faces jusantes às barreiras gabião;
- sacarias instaladas em série, disciplinando o escoamento superficial de
água;
- barreiras de geotêxtil instaladas ao longo de drenagens provisórias.
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Neste sentido, políticas de ordenamento do uso e ocupação do solo
urbano e rural efetivas devem ser implementadas. Já quanto a medidas
corretivas, a principal medida é a dragagem dos sedimentos depositados,
quando as medidas adotadas no controle destes escoamentos, não foram
suficientes.

3.10 Dragagem
De acordo com Lima (2008), dragagem é o processo de relocação de
sedimentos e solos para fins de construção e manutenção de via aquática,
infraestrutura de transporte, aterro e recuperação de solos ou de mineração.
Conforme (Velinga 1998 apud por Góes Filho, 2004), a preocupação
com a gestão adequada do material dragado só passou a ser discutida a partir
do ano de 1972, quando ocorreu a Conferência de Estocolmo, que originou as
regulamentações internacionais para depósito de materiais dragados em áreas
marítimas.
Segundo Lima (2008), estudos e pesquisas passaram a ser exigidos
para a definição dos processos físicos químicos e biológicos inerentes ao
material dragado e a sua interação com o meio ambiente. Novas técnicas de
disposição e tratamento foram criadas, permitindo o desenvolvimento do
processo com alteração na forma de aproveitamento do material dragado, que
passou a ser visto como um recurso natural importante e passível de múltiplos
aproveitamentos.
Lima (2008) destaca os seguintes cuidados que devem ser observados
para a concepção de projetos de dragagem:
• Identificação e quantificação do material a ser dragado, sendo
este um fator importante para definir o local de deposição,
diretamente ligado ao custo de execução da atividade;
• Identificação de características físicas e químicas do sedimento a
ser dragado, sendo um fator que também influencia a escolha do
local de deposição do sedimento;
• Identificação de fatores sociais, ambientais e institucionais
envolvidos;
• Identificação de alternativas de deposição do material dragado;
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• Elaboração do plano de dragagem; e
• Escolha do tipo de equipamento a ser utilizado
Segundo Lima (2008), a literatura técnica classifica as atividades de
dragagem dentro de quatro principais tipos:
Tipo I.

dragagem de aprofundamento ou de implantação: envolve

a criação (ou implantação) de bacias portuárias, canais de acesso ou lagos em
áreas não dragadas anteriormente, sendo removidos solos compactos e com
baixa presença de contaminantes;
Tipo II.

dragagem de manutenção: consiste da remoção de

material assoreado depositado em leito de canais por meio de processo
natural. É utilizada para manter as profundidades de projeto dos canais e
possui como principais características a remoção de solos não compactos, a
quantidade de material aportado variável, a verificação da possível presença de
contaminantes e a atividade repetitiva e rotineira. O maior potencial de impacto
ambiental da dragagem de manutenção decorre da disposição do material
dragado e do aumento de sedimentos suspensos durante o processo de
dragagem, podendo provocar a dispersão de contaminantes. A suspensão de
sedimentos pode ser minimizada por meio da escolha adequada do
equipamento de dragagem e de procedimentos adequados adotados ao longo
da execução da operação de dragagem.
Tipo III.

Dragagem de remediação ou ambiental: tipo de dragagem

que tem como objetivo principal a limpeza de áreas que já receberam
sedimentos dragados contaminados, os quais se deseja retirar para futura
utilização do local. Para isso, são utilizados procedimentos rigorosos tanto na
operação de dragagem como no transporte e deposição do material. Neste
caso, a tecnologia mais usada é a draga hidráulica, dotada de equipamentos
especiais que podem retirar sedimentos finos contaminados provocando uma
taxa mínima de ressuspensão de sedimentos.
Tipo IV.

Dragagem de mineração: tem utilização específica, sendo

destinada à extração de minerais com valor econômico (argila, areia e
cascalho, por exemplo). Podem ser efetuadas também para extração de ouro e
diamantes de aluvião.
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3.11

Dragagem de Leitos Assoreados

Conforme descrito em item anterior, a dragagem de leitos assoreados é
o principal meio de promover a mitigação dos impactos decorrentes do
assoreamento, sendo esta tecnologia bastante utilizada. Na cidade de São
Paulo, o rio e Tietê é alvo de constantes ações de desassoreamento através da
dragagem de sedimentos.
Atualmente, está em curso a dragagem de sedimentos destes rios, cujo
objetivo é a retirada de pouco mais de 4 milhões de metros cúbicos de resíduos
(lixo+sedimentos), a um custo aproximado de R$ 800 milhões1.
A dragagem de cursos de água em áreas urbanas é realizada
principalmente para a redução da intensidade e do risco de ocorrência de
enchentes e inundações, como é o caso do Rio Tietê.
Já nas barragens de contenção, a dragagem é executada para restaurar
a capacidade volumétrica original dos reservatórios, prolongando a vida útil dos
mesmos. Em canais navegáveis, a dragagem auxilia na manutenção das cotas
batimétricas necessárias para garantir a navegabilidade de forma segura.
Outro objetivo alcançado com a realização das dragagens é a
recuperação de áreas degradadas em função de ocorrência de assoreamentos,
prejudiciais aos ecossistemas aquáticos.
O processo de dragagem pode ser realizado através de três grupos
principais de equipamentos: mecânicos, hidráulicos e pneumáticos, quais
sejam:
De acordo com Lima (2008), a utilização de equipamentos mecânicos
reduz o poder de seletividade do material a ser dragado, além de operar de
forma descontínua (exceto no caso da draga de alcatruzes). Usualmente são
utilizados equipamentos como: caçambas, escavadeiras embarcadas e pás
carregadeiras com avanço. Tais equipamentos são relativamente simples e são
amplamente utilizados nos serviços de terraplenagem, e se dividem nas
seguintes categorias:
• caçamba de mandíbula (grad dredge);
• escavadeira frontal (dipper dredge);
• retroescavadeira (hoe); e
1

IG – Último Segundo
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• pá de arrasto (dragline);
O uso de equipamentos hidráulicos tem sua operação baseada em
bombas de dragagem como componente principal, tanto para remover o
material escavado (através da mistura de água e material sólido) como para o
bombeamento de tubulações flutuantes a distâncias compatíveis com a
potência da bomba
Geralmente, a proporção média de operação é em relação ao volume,
sendo 80% de água e 20% de sedimentos. Um inconveniente deste processo é
a seletividade. Ou seja, há problemas na dragagem de materiais de
granulometria elevada e de lixo, sendo necessária a colocação de
desagregadores na linha para desagregar, triturar e pré-qualificar o material a
ser dragado (Lima, 2008).
As dragas hidráulicas desenvolvidas no período recente tem se
mostrado mais eficientes que as dragas mecânicas, pois quando são bem
aplicadas, processam o material de forma contínua e a longas distâncias,
apresentando vantagens econômicas.
O processo hidráulico é baseado em dragas de sucção que podem
contar com diversos acessórios que aumentam o seu rendimento.
Uma tecnologia que vem sendo utilizada é a dragagem de sedimentos
com tratamento químico, através floculantes e da adição de polímeros que
promovem a coagulação, na própria linha de recalque, e posterior
armazenamento do material em reservatórios semi-permeáveis. Desta maneira,
a eficiência do processo aumenta, por promover a retenção de maior
quantidade de sedimentos finos e acelerar o processo de filtração, otimizando o
desempenho global do processo de dragagem.
Neste sentido, Santos & Alves (2001) realizaram um estudo para reduzir
o volume de sedimento de dragagem de dois locais na cidade do Rio de
Janeiro (complexo Lagunar de Jacarepaguá e Baía da Guanabara), utilizando
processo físico-químico, através da utilização de floculantes adicionados ao
sedimento dragado que possui baixo teor de sólidos. Segundo os autores,
foram obtidos resultados satisfatórios com pequenas concentrações de
floculantes não iônicos (Poliacrilamida a 100 ppm e Aquatec M11® a 100 ppm).
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Segundo Lima (2008), a dragagem de sedimentos poluídos pode
provocar danos ambientais em função da dispersão dos contaminantes em
corpos hídricos. Neste sentido, as dragas pneumáticas podem minimizar este
problema ao serem usadas com vantagem em depósitos onde o material a ser
dragado não necessite de corte por meio mecânico.
Como não possuem desagregadores, a sucção é feita por ar
comprimido, de forma a garantir a retirada do material com o mínimo de
dispersão. Ainda segundo Lima (2008), estas dragas pneumáticas apresentam
excelentes resultados nos casos que requerem cuidados ambientais especiais.
3.12

Aplicações da Dragagem

Dentre os principais usos dos procedimentos de dragagem, Goes Filho
(2004) cita os seguintes: limpeza de área (remoção de entulho); abertura de
calhas fluviais em mangues; saneamento; manutenção portuária; aterros
hidráulicos; dragagem de grandes volumes; dragagem de materiais duros;
dragagem em locais desabrigados; corte e dragagem de rochas brandas;
mineração, remoção de rochas fragmentadas e dragagem ambiental.
Conforme descrito anteriormente, outros usos incluem as atividades de
dragagem em reservatórios de água para restauração da capacidade de
armazenamento anterior, e a dragagem em cursos de água para permitir
condições de navegabilidade.
3.13
Uso de Polímeros na Floculação de Aglomerados de Solos
succionados após processo de dragagem hidráulica
Em atividades de dragagem hidráulica, onde ocorre a sucção de sólidos
em suspensão, o uso de polímeros para floculação e coagulação das partículas
sólidas na fase de disposição dos sedimentos, tem se mostrado uma técnica
válida, na medida em que otimiza os resultados da dragagem hidráulica
convencional, utilizando quantidades relativamente pequenas de matéria-prima.
Neste sentido, estudos apontam para resultados positivos, como em
Santos & Alves (2001) que utilizaram floculantes não iônicos (Poliacrilamida a
100 ppm e Aquatec M11® a 50 ppm) na linha de sucção de sedimentos
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oriundos de processo de dragagem hidráulica, em 2 corpos de água na cidade
do Rio de Janeiro, obtendo resultados satisfatórios.
França et. al. (2009) também realizaram trabalho semelhante, através do
tratamento de amostras de diversos sedimentos dos canais do Cunha e do
Fundão (Rio de Janeiro - RJ), através de operações unitárias que incluíam a
adição de polímeros na linha de sucção para promover a floculação de forma
contínua.
Oliveira et. al. (2001) analisaram o processo utilizado no Parque do
Ibirapuera, onde em 2000 foi implantada uma Estação de Flotação e Remoção
de Flutuantes no Córrego do Sapateiro, com capacidade para tratar até 150 l/s,
a montante dos lagos. A tecnologia utilizada foi a FLOTFLUX®, onde se aplica
de forma direta, sequencial e em fluxo, as técnicas de floculação e flotação em
rios e canais.
Segundo os autores, a aplicação do processo resulta em eficiência
significativa na redução de parâmetros como: os coliformes fecais, que
apresentam reduções médias de 99,9%; o Fosfato, com reduções médias de
98%; e os Sólidos Suspensos de 94%. Refletindo em parâmetros mais
perceptíveis de melhoria da qualidade como a Cor e a Turbidez, que chegam a
apresentar índices com reduções superiores a 95% em relação ao afluente.
A acrilamida (ou propenamida) é a amida derivada do ácido acrílico ao
se substituir o -OH da carboxila pelo -NH2. Sua fórmula química é C3H5NO.
A acrilamida é um monômero usado na síntese da poliacrilamida,
empregada nas indústrias de plástico. Trata-se de um pó branco cristalino,
solúvel em água, etanol, metanol, dimetil éter e acetona, e insolúvel no
benzeno.
Polímeros hidrofobicamente modificados e solúveis em água (como a
Poliacrilamida) têm encontrado um grande número de aplicações práticas nos
últimos 20 anos, em função da sua alta capacidade em aumentar a viscosidade
do meio aquoso, podendo ser utilizados nas mais diversas áreas, como, por
exemplo, em tintas, cosméticos e processos de recuperação melhorada de
petróleo (Maia, Garcia, 2007), e também em processos de remoção de
sedimentos através de dragagem hidráulica.
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Estes polímeros são constituídos de uma cadeia principal hidrofílica e
alguns substituintes hidrofóbicos, que podem se encontrar distribuídos de
forma aleatória ao longo da cadeia polimérica ou nas suas extremidades.
Devido a sua estrutura anfifílica, esses polímeros podem exibir atividade
superficial e adsorver em interfaces, sendo que esta característica pode ser de
grande interesse tecnológico nas mais variadas aplicações, tais como obtenção
de emulsões utilizadas em formulações cosméticas, modificação da superfície
de partículas de negro de fumo ou na diminuição seletiva da permeabilidade de
reservatórios de petróleo (Maia , Garcia, 2007).
Polímeros são habitualmente usados para remover suspensões coloidais
da superfície da água e condicionar o lodo de efluentes sanitários para
aprimorar o processo de desaguamento. Enquanto sais metálicos de baixo
custo como o alumínio ou o cloreto férrico podem ser utilizados para iniciar o
processo de coagulação, polímeros de alta massa molecular, ou floculantes,
são utilizados para formar partículas neutralizadas maiores – chamadas de
flocos – que decantam mais rápido. Efeitos colaterais negativos do uso de sais
metálicos para estimular a coagulação incluem a chance de que eles
contribuam para elevar os níveis de metais residuais na água tratada e, em
alguns casos, o volume de lodo, que aumentaria os custos do tratamento. Uma
alternativa mais eficiente para a coagulação e formação dos flocos seria utilizar
doses menores de sais metálicos para neutralização e então, adicionar os
polímeros para criar flocos grandes e sedimentáveis.
Estes polímeros atuam ainda, na redução e controle dos níveis de
fósforo um dos principais elementos responsáveis pela eutrofização dos corpos
d’água, pois outros nutrientes, como o nitrogênio, não é elemento limitante,
porque o mesmo pode entrar nos corpos d’água diretamente quando capturado
e fixado da atmosfera na forma de gás por algumas algas (Alem Sobrinho,
Samudio, 2000).

40

3.14

Princípio da Sedimentação

No processo de sedimentação de partículas sólidas com a utilização de
polímeros, a adsorção exercida pelos polímeros na interface sólido-líquido
exerce papel fundamental.
Basicamente, a adsorção resulta de uma interação favorável entre o
sólido adsorvente e as espécies de soluto. Muitas interações (atração
eletrostática, ligação covalente, de hidrogênio etc.) podem contribuir para a
adsorção e dessorção do processo (MEYERS, 1999).
Conforme Meyers (1999), adsorção de polímeros em superfícies sólidas
é um método bastante usado para muitas aplicações: dispersão de partículas,
processos de floculação e estabilizações de processo coloidais, modificando as
interações entre as superfícies. Os polímeros também podem ser utilizados
para promover a adesão de partículas pré-tratando a superfície macroscópica.
Quando são utilizados polímeros em suspensão na adsorção de
partículas, podem ocorrer diversos efeitos, conforme apresentado na Figura 3
a seguir.
Figura 3 - Possíveis efeitos dos polímeros sobre a adsorção de partículas sobre superfícies
macroscópicas: (a) floculação da suspensão (b) adsorção sobre partículas negativas por
polieletrólitos catiônicos (c) efeitos de polímeros livres em solução [4].

Fonte: Böhmer, M.R., Hoogsteen, W.; Belder, G.F (1999)

Os polímeros podem flocular em suspensão, provocando a adsorção de
agregados de partículas sobre a superfície. Se não ocorrer a adsorção, pode
haver modificações nas cargas superficiais das partículas e possibilitar que as
partículas, se possuírem as mesmas cargas da superfície possam agora se
aderir por atração eletrostática. No entanto, se polímeros livres têm uma alta
afinidade com a superfície macroscópica, eles podem competir com as
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partículas na adsorção sobre a superfície (Bohmer, Hoogesteen & Belder,
1999).
Na adsorção de moléculas em solução sobre a superfície sólida,
diversos fatores quantitativos e qualitativos devem ser considerados,
destacando-se os seguintes: quantidade de material adsorvido por unidade de
massa ou área do sólido; a concentração de soluto necessária para produzir
uma determinada cobertura ou o grau de adsorção, a concentração de soluto
em que ocorre a saturação da superfície; a orientação das moléculas
adsorvidas sobre a superfície e os efeitos da adsorção nas propriedades do
sólido, a massa molar massa molar do polímero e a sua distribuição, tipo de
solvente, interações eletrostáticas, pH, taxa de área de superfície/volume da
solução e temperatura, e força iônica (Meyers, 1999).
Polímeros com alta massa molar apresentam maior capacidade de
adsorção em relação a polímeros com pequena massa molar. Em misturas
polidispersas, polímeros de alta massa molar são preferencialmente adsorvidos
do que os de pequena massa molar. Desta maneira, desde que a quantidade
adsorvida seja dependente da massa molar, a adsorção dependerá da razão
entre o volume da solução do polímero e a área superficial disponível.
Pequenas áreas superficiais disponíveis adsorverão somente polímeros com
alta massa molar consequentemente uma maior adsorção será observada.
Áreas superficiais maiores adsorverão espécies com pequena massa molar e
assim uma menor adsorção será observada.
O comportamento dos polímeros orgânicos sintéticos catiônicos, em
emulsão e adição em linha, a base de poliacrilamida, quando misturados aos
sedimentos e bombeados para os dispositivos geossintéticos filtrantes,
contribuem significativamente no desaguamento atuando como coagulante.

3.15

Geossintéticos

O uso dos geossintéticos encontra grande gama de aplicações dentro da
Engenharia civil, cuja finalidade principal é o aumento do coeficiente de
segurança das obras executadas, através de diversas maneiras, garantindo o
controle de erosão (Lopes, 2004), aumento da resistência do solo (Borges,
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1995), estabilização de muros (Lopes, 1992) e taludes (Vieira, 2008), dentre
outros.
Os geossintéticos podem ser definidos como sendo qualquer material
polimérico (sintético ou natural, tecido ou não-tecido) usado em na interface
com materiais naturais (como os solos ou as rochas) ou com qualquer outro
material geotécnico, em aplicações de Engenharia Civil. Segundo a Sociedade
Internacional de Geossintéticos (IGS²), são classificados da seguinte maneira:
• Geotêxteis (geotextiles): são folhas contínuas de diferentes tipos de
materiais flexíveis e permeáveis, e geralmente tem a aparência de um
tecido. Seu uso principal é na separação, filtração, drenagem, reforço e
controle de erosão.
• Geogrelhas (geogrids): são materiais geossintéticos que se parecem
com grelhas, cuja principal aplicação é no reforço de taludes.
• Georredes (geonets): são materiais semelhantes a grelhas formados
por 2 tipos de fios grossos paralelos, fabricados por extrusão polimérica
e que se interseccionam formando ângulos agudos. A rede assim
construída forma uma malha com porosidade usada para conter/mover
fluxos de gases ou líquidos relativamente grandes.
• Geomembranas (geomembranes): são folhas contínuas e flexíveis
manufaturadas

a

partir

de

um

ou

mais

materiais

sintéticos,

relativamente impermeáveis e usadas na contenção de vazamentos de
fluidos e como barreiras de vapor.
• Geocompósitos (geocomposites): são geossintéticos feitos de uma
combinação de 2 ou mais geossintéticos (geotêxtil-georrede; geotêxtilgeogrelha, etc.).
• Revestimentos geossintéticos de argila (geosyinthetic clay liners):
são geocompostos pré-fabricados com uma camada de bentonita
normalmente incorporada entre uma camada superior e inferior de
geotêxtil, ou ligada a uma geomembrana ou a uma camada única de
geotêxtil.
______________________
²

Gs-Brasil
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• Geotubos (geopipes): são tubos poliméricos sólidos ou perfurados
usados para drenagem de fluidos (sobretudo chorume e gases em
aterros). Em alguns casos os tubos perfurados são envolvidos com um
filtro de geotêxtil
• Geocélulas (geocells): são relativamente finas, formadas por redes
tridimensionais construídas a partir de tiras de materiais poliméricos. As
tiras são articuladas de forma a compor células interconectadas que
são preenchidas com solo e, por vezes, concreto.
• Geoespumas (geofoam): são blocos ou placas fabricados através da
expansão da espuma de poliestireno, formando uma rede de células
fechadas, de baixa densidade e preenchidas por gás. Geoespumas são
usadas para isolamento térmico, ou como um enchimento de baixo
peso ou também como uma camada vertical compressível para reduzir
pressões exercidas pelo solo sobre paredes rígidas.
Segundo Carneiro (2009), a primeira aplicação de materiais para o
melhoramento dos solos parece ter ocorrido há cerca de 4000 anos, quando os
Babilônios usavam fibras e telas para reforçar os solos durante a construção de
templos (zigurates). Já os Chineses aplicavam madeira, bambu e raízes para a
estabilização e melhoramento dos solos; os Egípcios e os Romanos usaram
diversos materiais para as mesmas finalidades, e na Idade Média, há registros
de peles de animais para tais finalidades.
Considerando o período recente, os Geossintéticos tiveram seu uso
largamente explorado a partir do século XX, sendo que a primeira referência da
aplicação de tecidos na construção (reforço de pavimentos de estradas nos
Estados Unidos) data de 1926 (Beckham & Mills, 1935, citado por Carneiro,
2009). Ainda segundo Carneiro (2009), os geossintéticos só começaram a ser
usados sistematicamente a partir da metade do século XX. A Figura 4, abaixo,
ilustra os tipos de geossintéticos descritos.
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Figura 4 – Alguns tipos de geossintéticos utilizados

geotêxtil

geogrelha

geomembrana

geocompósito

geotubo

geocélula

georrede

Revestimento geossintético
de argila

geoespuma

Fonte: Geosynthetics Society (2012).

Segundo a IGS, eis as principais funções dos geossintéticos:
• Separação: o geossintético pode atuar para separar duas camadas de
solo com distribuições de partículas diferenciadas. Por exemplo,
geotêxteis são usados para evitar que os materiais da base penetrem
no solo mole de camadas subjacentes, mantendo a espessura da
camada de projeto e a integridade da estrada. O geossintético também
pode auxiliar na prevenção do “bombeamento” de finos para o interior
da camada granular permeável das estradas;
• Filtração: o geossintético pode desempenhar papel semelhante a um
filtro de areia, permitindo a livre passagem de água através do solo
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enquanto retém as partículas sólidas. A título de exemplo, geotêxteis
são empregados para evitar a migração do solo para dentro do
agregado drenante ou de tubulações, enquanto mantém o fluxo do
sistema. Geotêxteis são também utilizados abaixo de “rip-rap” e de
outros materiais em sistemas de proteção costeira e de rios para
prevenir a erosão do solo;
• Drenagem: o geossintético pode agir como um dreno que carrega o
fluido através de solos com menor permeabilidade. Como exemplo,
podem ser citados os casos onde geotêxteis são utilizados para
dissipar poro-pressão na base de aterros rodoviários. Para fluxos mais
elevados, drenos geocompostos foram desenvolvidos. Esses materiais
têm sido utilizados como drenos laterais de pavimentos, drenos de
taludes e drenos de aterros e muros de contenção. Drenos verticais
pré-fabricados (DVP’s) têm sido utilizados para acelerar a consolidação
do solo mole de fundações de aterros;
• Reforço: o geossintético pode atuar como elemento de reforço inserido
no solo ou em associação com o solo para a melhoria das
propriedades de resistência e de deformação do solo natural. Por
exemplo, geotêxteis e geogrelhas são usadas para acrescentar
resistência à tração na massa de solo de forma a possibilitar paredes
de solo reforçado verticais ou aproximadamente verticais. O emprego
do reforço possibilita a construção de aterros sobre fundações de solos
extremamente moles, bem como a de muros íngremes improváveis de
serem

viabilizados

em

solos

não

reforçados.

Geossintéticos

(geralmente geogrelhas) têm sido também usados para sobrepassar
vazios que podem se desenvolver sob carregamentos em camadas
granulares (estradas e autoestradas) ou sob sistemas de cobertura de
aterros sanitários.
• Contenção de fluidos: o geossintético pode atuar como uma barreira
relativamente impermeável a fluídos (líquidos e gases). Por exemplo,
geomembranas, geocompostos, geocompostos argilosos (GCL’s) e
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geotêxteis revestidos são empregados como barreiras para impedir o
escoamento de líquidos e gases. Além disso, podem ser utilizados na
capa asfáltica de pavimentos, no envelopamento de solos expansivos e
na contenção de resíduos.
• Controle de processos erosivos: O geossintético pode agir na
redução dos efeitos da erosão do solo causados pelo impacto da chuva
e pelo escoamento superficial da água. Por exemplo, mantas ou
colchões de geossintéticos, temporários e permanentes, são dispostos
ao longo do talude. Barreiras de geotêxtil são também usadas na
retenção de sedimentos carreados durante o escoamento superficial.
Algumas barreiras de controle de processos erosivos são fabricadas
com materiais biodegradáveis.
3.16

Geobags – dispositivos geossintéticos filtrantes

Geobags também conhecidos como geossintéticos filtrantes ou ainda,
como BAG’s, podem ser definidos como sacos confeccionados em geotêxtil de
alta resistência para armazenamento de sedimentos, exercendo função
drenante, através da permeabilidade seletiva, permitindo a passagem de água
e retendo os sedimentos. Em alguns casos também conhecido como
geossintéticos filtrantes.
Os geobags Podem ser utilizados de diversas maneiras (proteção de
margens de rios e de praias, quebra-mar, dentre outros). A seguir, algumas
aplicações específicas são descritas.
França et. al. (2009) simulou o uso de geobags no tratamento de
sedimentos fluviais, através do tratamento de amostras (num total de cinco) de
sedimentos diversos dos Canais do Cunha e do Fundão (RJ), através de
operações unitárias de empolpamento, peneiramento, coagulação/floculação,
espessamento e filtração, de forma a simular a deposição final em geobags.
Foi utilizado um espessador para concentrar e flocular os sedimentos,
melhorando a eficiência do processo de filtragem dentro dos geobags. Neste
trabalho, França et. al. elaboraram um pré-projeto de dimensionamento de um
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espessador contínuo para o material estudado, capaz de absorver as
flutuações da concentração na alimentação do processo.
Korkut et al. (2007), Akib et al. (2011) e Lee et al. (2008) estudaram a
aplicabilidade do uso de geobags na proteção da fundação de pilares de
pontes, através de experimentos feitos em laboratório. O foco do experimento
foi a análise da performance dos geobags empilhados no entorno dos pilares
de forma a conter erosões devida à ação das águas, sendo que Akib et al.
estudou o uso de geobags preenchidos com concreto.
Artières et. al. (2010) estudaram o comportamento de geobags usados
na região do ártico para controlar os processos erosivos nas fundações do cais
de um poro local, situado em Svalbard (Noruega). Neste estudo, os geobags
foram preenchidos com solo local. Após três anos, os autores concluíram que
os resultados foram satisfatórios, já que os geobags conseguiram impedir os
processos erosivos locais, e se mostraram adequados para a situação local, já
que no entorno há escassez de materiais adequados para a construção de
medidas de controle da erosão, e outras medidas possíveis se mostraram
pouco duráveis e muito caras.
Oberhagemann & Noor (2004) estudaram soluções inovadoras para a
proteção das margens dos rios no contexto de Bangladesh, apontando os
geobags preenchidos com areia local como ideais, em função da abundância
de matéria-prima para preenchimento dos geobags e mão-de-obra barata.
Outra vantagem dos geobags sobre outros métodos, apontada pelos autores, é
sua capacidade filtrante. Considerando as vantagens citadas, os autores
concluíram que os geobags apresentam potencial para serem utilizados para
esta finalidade em larga escala, por todo o território de Bangladesh.
No Brasil o uso de Geobags é muito conhecido nos processos de
remediação de lagoas de estabilização e remoção de lodos em Estações de
Tratamentos de efluentes (França, 2009).
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3.17
Cobertura vegetal na fixação dos solos removidos de
reservatórios de abastecimento d’água
A cobertura vegetal é fundamental para a proteção do solo, minimizando
drasticamente a erosão laminar potencial e a erosão linear.
Considerando o contexto das obras rodoviárias, onde a movimentação
de terras para execução de cortes e aterros expõe grandes quantidades de
solo por períodos consideráveis de tempo, faz-se necessário o recobrimento
vegetal das superfícies expostas de forma rápida e eficaz, através da seleção
de espécies adequadas para tais finalidades, em que pesem os seguintes
fatores: tipo de solo, bioma, declividade do terreno etc.
Lanna (2000) descreve os principais efeitos e funções que a vegetação
exerce sobre o solo e manutenção das condições naturais existentes:
i.

Função de produção: quando recursos naturais são usados

como bens de consumo final ou intermediário. Como exemplo, podem ser
citados: minérios, água para consumo humano ou irrigação, plantio de
eucaliptos para produção de celulose etc.;
ii.

Função de suporte: quando os recursos naturais criam

condições para a vida e para as atividades produtivas, por exemplo: a água, ar,
solo e florestas como habitat natural, o solo na atividade agrícola e a água
como meio de transporte etc.;
iii.

Função de regulação: quando os recursos naturais limpam,

acomodam, filtram, neutralizam ou absorvem resíduos ou ruídos: água para
diluição, afastamento e depuração de resíduos, respiração de dióxido de
carbono pelas plantas, absorção de contaminantes do solo por espécies
vegetais (fitorremediação), regulação climática em diferentes escalas temporais
e espaciais através da vegetação, etc.; e
iv.

Função de informação: quando os recursos ambientais servem

de indicadores sobre “estados ambientais". Como exemplo, pode-se citar o
estado de um fragmento florestal com relação ao número e distribuição de
espécies de forma a identificar o seu estado de regeneração atual.
Gramíneas de rápido crescimento surgem como a alternativa adequada
para cumprir esta função imediata de proteção de superfícies expostas.
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Diversas espécies de gramíneas de rápido crescimento são utilizadas para
cobertura vegetal de superfícies expostas. Além disso, estas espécies devem
garantir a manutenção das condições do solo para o florescimento posterior
das espécies definitivas, nos casos em que as gramíneas de rápido
crescimento exerçam apenas um papel transitório de proteção imediata do solo
exposto. Podem ser feitos plantios de uma ou mais espécies combinadas.
A eficiência do controle da erosão pelas plantas de cobertura do solo
está diretamente relacionada com a sua rapidez de desenvolvimento,
arquitetura foliar, altura e produção de biomassa. Diversos estudos mostram
que o comportamento das plantas de cobertura do solo é dinâmico e variável
(Filho et. al., 2001). Assim o sucesso desta prática irá depender das espécies,
dos sistemas de cultivo e das condições edafoclimáticas onde são cultivadas
(Alvarenga et. al., 1995).
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
A base conceitual, advinda por meio da revisão bibliográfica,
apresentada anteriormente, pretende fornecer o arcabouço teórico à pesquisa
em todas as etapas.
Desse modo, o desenvolvimento da pesquisa foi baseado na análise
técnica de um estudo de caso, por meio da lógica indutiva.
Segundo Lazzarini (1995), o estudo de caso é um método qualitativo.
Este tipo de análise concentra-se, principalmente, na compreensão dos fatos
em vez de sua mensuração, tendo como característica principal realizar a
análise intensa de uma situação ímpar.

4.1 Descrição da Área de Estudo
A presente análise foi realizada na zona adjacente às margens da
Represa Billings, durante a etapa construtiva do eixo rodoviário do Rodoanel
Mário Covas, trecho sul e as informações foram coletadas provenientes de
dados do próprio autor e também, de dados secundários, coletados entre 12 de
janeiro de 2009 a 31 de outubro de 2010, durante a execução das obras deste
empreendimento.
4.1.1 Aspectos Gerais
A Bacia Hidrográfica da Billings ocupa um território aproximado de
58.280 hectares (ou 582,8 km²), localizado na porção sudeste da RMSP.
Limita-se a oeste com a Bacia Hidrográfica da Guarapiranga e, ao sul, com a
Serra do Mar. Sua área de drenagem abrange integralmente o município de
Rio Grande da Serra e parcialmente os municípios de Diadema, Ribeirão Pires,
Santo André, São Bernardo do Campo e São Paulo.
Boa parte de suas nascentes localiza-se na porção sul e leste da bacia,
próximas ao reverso das escarpas da Serra do Mar, em altitudes máximas em
torno dos 900 m. A porção oposta da Bacia, norte e oeste, possui uma rede de
drenagem bem menor, com cursos de água curtos e de perfil longitudinal pouco
expressivo, onde o desnível topográfico é em média de 50 m, da nascente à
foz. (Consórcio Hidroplan, 1995).
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Os principais formadores da Bacia Hidrográfica da Billings são: Rio
Grande, ou Jurubatuba; Ribeirão Pires; Rio Pequeno; Rio Pedra Branca; Rio
Taquacetuba; Ribeirão Bororé; Ribeirão Cocaia; Ribeirão Guacuri; Córrego
Grota Funda e Córrego Alvarenga.
Segundo o Consórcio Hidroplan (1995), a Represa Billings é o maior
reservatório de água da RMSP: seu espelho d'água possui 10.814,20 ha,
correspondendo a 18% da área total de sua bacia hidrográfica. O nível de água
do Reservatório é bastante variável, em função do bombeamento das águas
dos Rios Tietê e Pinheiros, sendo que o nível de água máximo normal é na
cota 747,65 m, conforme dados do IBGE.
4.1.2 Aspectos Fisiográficos
Na região da Represa Billings predominam relevos formados por
pequenas colinas, morros e morrotes de topos aplainados e arredondados. As
planícies aluviais constituem-se de terrenos baixos e planos das margens dos
rios de maior porte, formados por sedimentos não-consolidados, silte, argila,
areia e cascalho, dispostos em níveis horizontais ou levemente inclinados,
apresentando diferentes espessuras. Estas planícies são vulneráveis a
ocorrência de recalques, assoreamentos e inundações periódicas (FESPSP,
2004). As amplitudes dos morrotes e colinas são geralmente inferiores a 100
metros; a drenagem possui densidade entre média e baixa, com padrão
variando entre o subparalelo e o dendrítico, e os vales são fechados, com
planícies aluviais interiores reduzidas (FESPSP, 2004). No geral, são áreas
susceptíveis à erosão laminar e linear (ou em sulcos), com vertentes ravinadas
de declividade média em torno dos 15%.
Já nos locais onde predominam os morros com serras restritas,
associados às rochas de embasamento cristalino, as amplitudes são maiores
(100 a 300 metros), os topos são arredondados e as vertentes possuem perfis
retilíneos, com declividades superiores a 15%. A rede de drenagem nestes
locais é de alta densidade, com padrão variando entre dendrítico e pinulado.
Os vales são fechados e as planícies aluviais são restritas. Além de serem
áreas também sujeitas a erosão laminar e linear, também estão sujeitas a
movimentos de massa ocasionais (rastejo ou escorregamentos).
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A pluviosidade apresenta certa sazonalidade, com as máximas
concentradas nos meses de verão (de dezembro a março). No entanto, há
chuvas nos meses mais secos, sobretudo nas regiões próximas a Serra do Mar
(Capobianco, 2002).
A Bacia está inserida no Domínio da Mata Atlântica e a totalidade de sua
área era, originalmente, recoberta por floresta ombrófila densa. Segundo a
análise do uso do solo (ISA, 1999), cerca de 53% de seu território encontravase coberto por vegetação natural, principalmente por Mata Atlântica secundária
em estágio médio e avançado de regeneração, em 1999.
As porções sudeste, sul e sudoeste da Bacia são as que apresentam
maiores quantidades de vegetação. O avanço da urbanização e de outras
atividades antrópicas, entretanto, tem provocado o desmatamento de muitas
áreas, sendo que em certos trechos da Bacia, a vegetação começa a ficar
restrita a manchas isoladas ao longo do reservatório. Em algumas sub-bacias,
como é o caso da região de Diadema, há elevada concentração de
urbanização, onde a vegetação é praticamente inexistente (Capobianco, 2002).

4.1.3 Uso e Ocupação do Solo
Na região do entorno da Represa Billings, os usos do solo existentes são
bastante variados, indo desde usos rurais (agropastoris) a industriais.
Na porção próxima às Rodovias Imigrantes e Anchieta, há a presença de
usos urbanos de alta densidade e padrão popular a precário, estabelecidos
sobretudo no entorno dessas rodovias e vias locais. Há também a presença de
comércios e serviços associados, além de áreas residenciais de baixa
densidade (e de padrão socioeconômico superior) no entorno da represa.
Ainda há alguns sítios e algumas indústrias (FESPSP, 2004).
Mais especificamente no trecho entre as rodovias Imigrantes e Anchieta,
há muitas áreas não-urbanizadas, onde destacam-se áreas residenciais de alta
densidade próximo à represa, além de muitas indústrias de grande porte
(FESPSP, 2004).
Já na porção a leste da Rodovia Anchieta, há grandes vazios urbanos,
sobretudo em função da existência de um parque (Pedroso). Ainda assim há
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grandes assentamentos urbanos, de alta densidade e em processo acelerado
de consolidação.

4.2 Monitoramento de Níveis de Assoreamento
Ao longo do período de execução das obras, os níveis de assoreamento
foram periodicamente monitorados (a cada 45 dias) nas áreas imediatamente
jusantes às barreiras de controle instaladas, através da utilização de réguas
cravadas no período anterior à execução das obras, de forma a se estabelecer
o marco inicial para acompanhamento da evolução do assoreamento. A altura
das réguas utilizadas foi de 1 metro, com marcações a cada centímetro. Os
pontos foram escolhidos pela equipe de supervisão ambiental da DERSA.
As medições foram realizadas através do pareamento da régua de
monitoramento a outra régua de referência (não fixa) de 1 metro, sendo que o
assoreamento observado é calculado através da diferença entre as alturas da
régua de referência e da régua de monitoramento de assoreamento, conforme
ilustração apresentada na Figura 5 a seguir.
Figura 5 - Régua de Monitoramento de Assoreamento

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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4.3 Parâmetros de Controle
Em função da natureza granulométrica dos sedimentos carreados e
medições realizadas destes carreamentos em nível por meio das réguas
instaladas a jusante das barreiras de retenção, foram atribuídos dois pontos de
observação

para

análise

do

método

associado

que

seria

aplicado,

denominados Pontos "A" e "B".
Ponto de Observação "A"
A paisagem na qual se insere este ponto de observação (Figura 6) com
área e contribuição estimada em 51,4 hectares, marcada pela existência de
maciço florestal secundário em estágio médio a avançado de regeneração e
baixíssima

densidade

demográfica,

representada por algumas poucas

chácaras existentes. Há aproximadamente 150 metros à montante do Ponto de
Observação "A" encontra-se o Rodoanel Mário Covas "Trecho Sul".
Especificamente neste ponto, foi executado um aterro para permitir a
passagem da via neste trecho, ocupando uma área superficial aproximada de
0,03 km2.
Nas adjacências deste aterro, foram executados cortes de proporções
significativas, também para viabilizar a execução do Trecho Sul do Rodoanel.
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Figura 6 - Ponto de Observação "A"

Fonte: Google Earth Pro (2012).

Foi aplicado o sistema de remoção dos sedimentos por dragagem
hidráulica neste ponto, no período compreendido entre 16 de Julho de 2010 até
30 de Setembro de 2010.
Ponto de Observação "B"
O Ponto de Observação "B" (Figura 7) está situado relativamente
próximo ao Ponto de Observação "A", contando com uma área de contribuição
de 110 hectares. O Ponto B está localizado a aproximadamente 120 metros à
jusante do traçado do eixo do Rodoanel. Para a execução do traçado rodoviário
estudado, foi executado um aterro à montante que ocupou área aproximada de
0,02 km2, além de cortes de grandes proporções e dois depósitos de material
excedente (DME). O carreamento nesta área, em função das características
descritas, tomou maiores proporções em comparação ao Ponto de Observação
"A".
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Figura 7 - Ponto de Observação "B"

Fonte: Google Earth Pro (2012).

Foi aplicado o sistema de remoção dos sedimentos por dragagem
hidráulica neste ponto, no período compreendido entre 12 de Agosto de 2010
até 12 de Outubro de 2010.
4.4 Medidas de Controle Adotadas na Retenção de Sedimentos
4.4.1 Barreira de Geotêxtil
Durante a etapa construtiva do eixo rodoviário, diversas medidas de
controles ambientais foram implantadas. Tais medidas são de extrema
importância no recuo e diminuição do aporte de sedimentos para zonas
lindeiras e braços de corpos d´águas. O Quadro 2 apresenta algumas das
medidas de controle implantadas que visaram também:
a) a contenção de processos erosivos;
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b) o aumento do controle de escorregamentos de solos e assoreamento
de sistemas de drenagem;
c) o armazenamento de sedimentos aportados em limites conhecidos; e
d) o auxilio no disciplinamento das águas pluviais, direcionando o
escoamento superficial.
4.4.2 Barreiras de Contenção de Sedimentos Instaladas à Jusante
No intuito de reduzir o carreamento de sedimentos para os corpos
d’água do reservatório Billings, foram instaladas barreiras hidráulicas de
contenção, nos pontos de talvegue. Tais medidas tinham a função de promover
a filtragem das águas escoadas por meio de mantas geotêxteis instaladas e
também, armazenar os sedimentos carreados de montante à jusante. Os
Quadros 3 e 4 , detalham como estas barreiras ficavam instaladas e também,
como

era

o

perfil

de

montagem.
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4.5 Montagem do Sistema de Dragagem e Remoção

Primeiramente, foi analisada a área necessária, conhecendo se a
dimensão

dos

geobags

que

seriam

adquiridos

pela

construtora

do

empreendimento. Escolheu-se uma área suficientemente ampla para a
alocação das estruturas necessárias, como: abrigo para os equipamentos
(Bombas, barris de polímeros etc.) e local para disposição dos geobags
(Quadro 5).
Quadro 5 - Sistemas de adição de polímero e Geobags instalados no ponto A

Foto 1 – Centro de distribuição do coagulante

Foto 2 - Local para alocação dos Geobags.

Fonte: Elaborado pelo autor

Determinados os pontos de instalação dos dispositivos, os seguintes
procedimentos e avaliações foram seguidos, de modo que os objetivos
desejados das análises pudessem ser alcançados e o inicio dos serviços
pudesse acontecer:
- assentamento dos geobags e construção de um sistema de drenagem
provisório (sub-base de brita nº 2);
- instalação das linhas de transmissão da solução bombeada até os
geobags;
- instalação do sistema de dosagem e adição do polímero;
- instalação do sistema de dragagem à jusante das barreiras de
retenção;
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A Figura 8 mostra o fluxograma do processo adotado para remoção dos
sedimentos carreados, com as etapas de desague e acondicionamento nos
dispositivos geobags, definidas.
Figura 8 - Fluxograma do processo de remoção de sedimentos carreados

Bacia de
Retenção de
Sedimentos

Área jusante
à Barreira de
Gabião

drenado

Acondicionamento
e desaguamento
em Geobags

Sistema de
Dragagem

Mistura e
Bombeamento
Fonte: Elaborado pelo autor

Após realizar as medições e avaliação da quantidade de solos carreados
à fase jusante das medidas de contenção implantadas, por meio das réguas de
monitoramento dos níveis, descrito no item 4.2., foi definido um cronograma de
remoção, sendo prioritário o início no local onde foram detectados maior nível
de carreamento de sedimentos, sendo primeiro no Ponto A.
Foi utilizada a tecnologia de dragagem hidráulica, pois houve uma
determinação da DERSA em conjunto com o IPT, quem indicaram aquela
forma que eventualmente causaria menor impacto ambiental no sistema como
um todo. O equipamento motor foi montado sobre uma barcaça de madeira
suspensa, acoplada a um motor de sucção de 130 cv de potência. O
equipamento pertencia a uma empresa privada, a qual não autorizou a
divulgação dos detalhes técnico-operacionais relacionados à descrição do
sistema de sucção e gragagem. A Figura 9 mostra o tipo de equipamento
utilizado em ambos pontos de observação.
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Figura 9 - Sistema de dragagem adotado

Fonte: Elaborado pelo autor

Além disso, foi prevista a forma de acesso às áreas, salientando-se que
a distância entre a draga, o abrigo dos equipamentos e o local onde foram
alocados os geobags, é fator relevante quando do dimensionamento da
capacidade de bombeamento do sistema, já que maiores distâncias implicam
em maior perda de carga contínua, e consequentemente, redução da eficiência
do sistema que, no limite, pode inviabilizar o bombeamento em caso de
grandes distâncias. Todo dimensionamento das linhas de recalque e instalação
dos Geobags, foi realizado pela empresa responsável em realizar os serviços
de remoção dos sedimentos e não foi autorizado o acesso às informações.
A linha de recalque foi de aproximadamente 150 m para o caso do Ponto
A até o Booster (sistema de bombeamento) instalado adicionalmente, devido
ao desnível entre o Centro de Distribuição do Coagulante e as celas de
acondicionamento (22 metros) e mais 160 metros de mangueiras hidráulicas
em linha até os Geobags. No ponto B a linha de recalque foi de 400 m, e nesse
caso não foi necessário acoplar o Booster ao sistema, posto que não houve
desnível significativo (apenas 1,5 metros) entre a sucção e o acondicionamento
do material.
No local onde foram assentados os geobags, foi executado recobrimento
superficial de camadas granulométricas diferentes, de forma a garantir o
escoamento da água filtrada pelos geobags sem o carreamento adicional de
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sedimentos. A terraplenagem foi realizada mantendo uma inclinação do terreno
de 1,5%.
Desta forma, sobre o terreno natural, foi colocada uma camada de argila
compactada adicional, seguida de lona plástica de polietileno de 300 µm e
camada de 15 cm de brita graduada no 2, coberta por uma camada final de
manta geotêxtil, escorados por linhas de sacaria. Em cada área de
assentamento dos Geobags, foram colocados dois dispositivos. Os geobags
foram confinados no interior deste local, conforme modelo esquematizado na
Figura 10 e detalhado com fotos dos locais no Quadro 6.
Figura 10 – Modelo esquemático - Preparo da área de Assentamento dos Geobags

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Este sistema permitiu o escoamento das águas através da camada de
brita, e a água drenada foi conduzida de volta para o reservatório através de
dispositivos de drenagem revestidos para evitar novo carreamento de
sedimentos.
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Quadro 6 – detalhamento da camada de brita assentada e colocação de proteção em geotêxtil
circundando o local de colocação dos geobags.

Foto 1 – Barreira de geotêxtil implantada no
entorno da cela de acondicionamento.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Foto 2 – Detalhe da camada de brita n.2
colocada na base dos Geobags.

A empresa responsável pela remoção dos sedimentos, atribui todo o
dimensionamento das dosagens que seriam utilizadas, à equipe técnica
contratada para fornecimento dos Geobags (Allonda). A solução succionada foi
misturada com o polímero através de um sistema de injeção, por meio de
bombas dosadoras, interligadas a dois tanques com capacidade de 5000 litros
cada, onde foram preparadas soluções de concentração de 0,1% a 0,3%. Tal
mistura do material coletado com o polímero se deu após o ponto de injeção
por uma válvula de 2’’ (1- 3kgf), sendo que a vazão de liberação do polímero
variou de acordo com a porcentagem de sólidos succionados, que era
monitorado constantemente por um técnico especializado, que fazia medições
a cada hora, obtendo a relação de sólido/água da suspensão. De modo a
facilitar a mistura do polímero na linha de injeção das soluções concentradas,
foi elaborado um sistema de chicanas localizado após a bomba injetora.
Periodicamente eram realizadas lavagens das superfícies dos geobags,
de modo a permitir o melhor desague dos sedimentos succionados. Na medida
em que a relação de sedimentos/água aumentava, era perceptível o aumento
do nível de colmatação das paredes do geossintético.
O Quadro 7 a seguir, apresenta as fases de monitoramento da relação
de sedimentos succionados (sólidos/aquoso) e também, mostra a limpeza por
meio de lavagens dos geobags assentados.
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Quadro 7 – Procedimentos utilizados no monitoramento da relação sólidos succionados e no
aumento do nível de desague dos geobags.

FOTO 1: monitoramento para obtenção da relação
sólido/água succionado

FOTO 3: Geobag em desague com nível avançado de
colmatação

FOTO 2: Relação sólidos succionados

FOTO 4: Limpeza hidríca da supercície do geobag.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

4.6 Caracterização das águas nos pontos de remoção A e B
A água filtrada pelos geobags foi periodicamente monitorada por meio
de análises de parâmetros físico-químicos das águas antes da dragagem e
desague e após esta etapa. Devido à velocidade para execução operacional e
montagem do sistema, não foram determinados indicadores de sedimentação e
realizados diagramas comparativos que puderam proporcionar gradientes de
velocidades de sedimentação. Foram empregados na realização dos ensaios,
análise dos parâmetros operacionais de "turbidez" por meio de turbidímetro
(Método SM2 1 2130 B), cor, pH e ferro, visto que este era o parâmetro-alvo e
que reflete diretamente na qualidade visual da água do reservatório, já que
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influi diretamente em ecossistemas aquáticos como um todo e também
interfere nos procedimentos necessários para o tratamento de águas para
abastecimento humano. Outros parâmetros qualitativos que indicam poluição
das águas também foram comparados entre as etapas antecedentes ao início
das operações de dragagem e após a conclusão desta etapa: DBO, DQO
nitrogênio amoniacal e fósforo.
Foram realizadas cinco coletas em pontos aleatórios (500 ml cada
coleta), formando assim uma (01) amostra composta, na face jusante das
barreiras de retenção instaladas, distando aproximadamente 2 metros uma da
outra. No caso do Ponto A, as amostras distavam aproximadamente 12 metros
da barreira de retenção instalada e no caso do Ponto B, cerca de 45 metros,
tomando o ponto médio longitudinal, vide modelo esquemático do Quadro 8 .
Estas amostras compuseram uma única amostra que foi identificada e
encaminhada para análise em laboratório externo (Tasqa Serviços Analíticos
LTDA, Paulínia/SP) seguindo os métodos EPA 6010 B, EPA 3015, SM21 e
SM21 3120 B, 21th Edition 2005.
Para análise da qualidade das águas no corpo do reservatório foram
considerados parâmetros ambientais existentes na Resolução Conama
357/2005, que classifica a água para diversos usos. Nas análises
comparativas, foi denominada como amostra 17486/2010 aquela referente ao
conjunto de coletas realizadas em Junho de 2010 no Ponto de Observação A,
antes do início das atividades de dragagem, bombeamento, adição de polímero
e sedimentação em geobags, com retorno do efluente ao braço originário do
reservatório. A amostra 17502/2010, foi a formada pelo conjunto de coletas
(Quadro 8 – foto 1), realizadas após a conclusão dos serviços no Ponto A.
Para o Ponto de Observação B (Quadro 8 – Foto 2), também foi
montado o mesmo procedimento, sendo a amostra 36943/2009 a coletada
antes da instalação do experimento ( em Julho de 2010) e a amostra
37014/2009 coletada após a conclusão dos serviços de remoção.
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Quadro 8 – Pontos de coleta das amostras para análise de água, antes e após a execução dos
serviços de remoção dos sedimentos.

Foto 1 – Vista geral da área à jusante da Barreira – Ponto A

Foto 2 – Vista geral da área à jusante da Barreira – Ponto B

Fonte: Elaborado pelo Autor.

4.7 Cobertura vegetal na fixação dos sedimentos removidos
Com a redução das taxas de filtração e estabilização das taxas de
remoção, os geobags foram abertos e a massa removida de solo ficou
permanente no local onde havia sido montado o sistema de geobags.
A fim de resguardar as propriedades naturais do local onde foram
assentados os geobags, o processo de regeneração natural foi acelerado, com
a aplicação de espécies forrageiras de rápido crescimento, imediatamente após
a exposição dos solos contidos nos geobags. Concluída a etapa de
sedimentação dos sólidos nos geossintéticos foi realizada a aplicação por meio
de hidrossemeadura das seguintes espécies: Feijão-de-porco (Canavaria
ensiformes); Braquiária (Brachiaria humidicola); Azevém (Lolium multiflorum);
Cornichão (Lotus corniculatus), Setária (Setaria kazangula); Nabo forrageiro
(Brassica napus). Foi utilizado adubo químico N.P.K. 06-30-06 nas proporções
citadas na Tabela 1, de acordo com o mix de sementes montado na
hidrossemeadura.
Tabela 1 – Espécies vegetais de cobertura

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

Canavaria ensiformes
Brachiaria humidicola
Lolium multiflorum
Lótus corniculatus
Setaria kazangula
Brassica napus

Feijão-de-porco
Brachiaria humidicola
Azevem
Cornichão
Setaria
Nabo Forrageiro

Fonte: Elaborado pelo Autor.

QUANTIDADE
POR 1x10³.m-²
3 Kg
3 Kg
3 Kg
2 Kg
10 Kg
2 Kg
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na descrição dos materiais e métodos apresentados anteriormente,
estabeleceu-se como objetivo especifico primeiro do presente trabalho, na qual
detalha-se as etapas de montagem do sistema conjugado para remoção de
sedimentos carregados e aportados em braços de reservatório, caso Billings.
De modo a evitar a ocorrência de material ressuspenso, à empresa
responsável pela coleta e execução dos serviços era sempre orientada que
durante o manuseio do equipamento de sucção, fosse evitado movimentos
bruscos da haste de sucção, levando sempre em consideração o controle de
turbidez da água (visualmente), em níveis ótimos.
Vale ressaltar que as barreiras flutuantes instaladas logo à jusante foram
mantidas em ambos os pontos de observação (A e B) para a retenção dos
sedimentos que poderiam ser ressuspendidos durante a execução dos serviços
de remoção em partes mais jusantes às que estavam sofrendo as
intervenções.
Em função da intensa movimentação de terra inerente aos serviços de
terraplenagem, do regime de chuvas intenso no período em análise, da
significativa área de contribuição e das características granulométricas do solo
local, o principal impacto ambiental negativo notado em ambos os pontos foi o
assoreamento parcial do braço do reservatório, decorrente da erosão (laminar
e linear) das áreas expostas à montante.
No mês de Janeiro de 2010, foram registrados os maiores índices
pluviométricos desde meados de 2007, quando iniciou a construção do Trecho
Sul do Rodoanel.
Em função das fortes chuvas ocorridas em 17/03/09 e 18/03/09 na
região Ponto de Observação “A”, parte dos sedimentos acumulados na barreira
de retenção de sedimentos foram carreados para a área jusante, e no mês de
Abril/2009, foi iniciada a remoção destes sedimentos, manualmente e com uso
de equipamentos mecânicos, para a recuperação da área afetada.
Supostamente, nos meses de alta precipitação pluviométrica, como nos
meses de verão, as medidas de controle devem ser rigorosamente checadas
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diariamente e a necessidade de reparos é definitivamente maior, quando
comparados com meses que incidem um menor índice.
A média do nível de assoreamento da situação (A) compreendida entre
os meses de Abril/2009 e Janeiro/2010, foi de 19,6 cm de aporte de
sedimentos medidos sucessivamente com intervalos médios semanais.
Quando o elevado índice mensal pluviométrico atingiu o nível acumulado de
592,7 mm, em Janeiro/2010, a média subiu para 31,0 cm de sedimentos
aportados.
Somados aos carreamentos que ocorreram em condições de alta
pluviosidade, outros fatores também contribuíram para que resultasse a
necessidade de remoção dos sedimentos por meio de tecnologia conjugada,
quais sejam:
•

falta de acompanhamento fiscal por parte das executoras das obras e
também negligência operacional quando do conhecimento dos impactos
envolvidos na erosão e aporte de solos para áreas jusantes;

•

morosidade na tomada de ação preventiva, tais como adoção de
descidas rápidas d’água, utilizando-se mantas geotêxtis e descidas
provisórias d’água;

•

mal disciplinamento das águas superficiais, quando do término de
serviços de terraplenagem;

•

atrasos na aplicação de coberturas vegetais em solos expostos à
montante;

•

compactação dos solos não sendo executadas no momento exato do
lançamento de solos soltos; e

•

atrasos na execução dos sistemas de drenagens definitivos.

Após a aplicação da técnica de remoção de sedimentos, descrita neste
trabalho, foi observado que o nível de assoreamento na face adjacente à
medida de controle ambiental mais próxima, teve uma diminuição de cerca de
45% nos primeiros 5 dias de trabalhos de sucção para o Ponto de Observação
A . No Ponto de Observação (B) a média de assoreamento compreendida entre
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os meses de Abril/2009 e Janeiro/2010, foi de 31,4 cm após os eventos de
cheias, em Janeiro/2010 a média subiu para 48,2 cm de sedimentos aportados.
Após a implantação notou-se uma redução nos primeiros cinco dias de pelo
menos 26 % nas taxas de assoreamento no eixo central do braço do
reservatório.
Esta diferença na taxa de remoção, deve-se principalmente ao aumento
da linha de recalque quando comparado com o Ponto A, onde as extremidades
estavam distantes em 400 metros sem a unidade de bombeamento (Booster) e
diferença de nível de 1,5m. No Ponto A, apesar da diferença em nível de 22
metros, a instalação do Booster junto à unidade de adição do polímero,
promoveu um maior desempenho na sucção inicial em pelo menos 19%.
A alternativa tecnológica associada utilizada mostrou-se capaz de não
ocasionar a ressuspensão dos sedimentos depositados no fundo dos braços do
reservatório. O equipamento de dragagem hidráulica trabalhou de forma
adequada, com movimentações lentas da haste succionadora e traçando
percursos em zig-zag, priorizando sempre as faixas centrais dos Braços da
Represa, locais onde havia maiores acúmulos de material sólido.
Ressalta-se que o impacto foi significativamente minimizado por meio
das ações e medidas de controle ambiental adotadas no decorrer da execução
das obras, dentre as quais, podem ser citadas:
• programação das atividades diárias condicionadas às informações
meteorológicas disponíveis, evitando movimentações de terra
significativas na iminência de precipitações significativas;
• implantação de barreiras de geotêxtil singulares e em série;
• implantação de cacimbas para decantação dos sedimentos com
vertedouro revestido em geotêxtil;
• implantação de barreiras flutuantes para restringir o assoreamento
a áreas menores;
• implantação de barreiras de retenção de sedimentos (em gabião);
• Implantação de dispositivos de drenagem provisória revestidos
em lona plástica e geotêxtil;
• remoção periódica (manual e mecânica) do assoreamento
continho nas barreiras de retenção; e
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• implantação de cobertura vegetal em solos expostos.
Foram realizadas análises de qualidade das águas nas regiões de
sucção, antes e logo após o início das atividades de dragagem e retorno do
efluente do desague em geobags, para averiguar o atendimento aos
parâmetros exigidos pela Resolução 357 do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA) e Resolução CONAMA 430 de 2011, para corpos
hídricos de classe II, na qual é classificado o reservatório Billings quanto ao uso
e quanto aos padrões de lançamentos de efluentes.
Nas tabelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 a seguir, estão demonstrados os
resultados nas análises realizadas à época, conforme descrito no item 4.10.
Não foram realizados testes estatísticos, visto que a análise realizada foi
operacional e não experimental. Mais adiante, é recomendado que seja
aumentada a unidade amostral, de modo a garantir as análises estatísticas
conforme os modelos conhecidos, traçando média amostral, desvio padrão,
amplitude e aplicação de teste de significância (t).

Tabela 2 – Parâmetros analisados e características físico-químicas da amostra de água
coletada no Ponto A, antes do início das atividades de remoção dos sedimentos carreados.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 3 – Parâmetros de Disponibilidade Biológica e Química da amostra de água coletada
no Ponto A, antes do início das atividades de remoção dos sedimentos carreados e nível de
Nitrogênio Total.

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 4 – Parâmetros analisados e características físico-químicas da amostra de água
coletada no Ponto A, após a conclusão das atividades de remoção dos sedimentos carreados.

Fonte: Elaborado pelo autor

74
Tabela 5 – Parâmetros de Disponibilidade Biológica e Química da amostra de água coletada
no Ponto A, após a conclusão das atividades de remoção dos sedimentos carreados e nível de
Nitrogênio Total.

Fonte: Elaborado pelo autor

Analisando os parâmetros operacionais nas análises realizadas no
Ponto A, pode ser verificado que houve a redução do índice de turbidez, sendo
que na análise antes da intervenção este indicador esteve a 3,17 NTU e após a
intervenção houve uma redução significativa, na qual a análise não atingiu o
limite de quantificação. Tal redução deve-se principalmente pela redução do
aporte de sedimentos, quando da conclusão das drenagens definitivas nos
cortes e aterros do eixo rodoviário. Com a remoção da camada de sedimentos
sobressalente que atingia o eixo central do braço da represa, os fluxos que
causavam a elevação do índice de turbidez foram reduzidos.
Analisando o comportamento do pH, verifica-se uma redução de 7,58
para 7,27. Quanto mais próximo ao meio neutro, mais estará favorável o
ambiente para a formação de um ecossistema mais diversificado e equilibrado.
Nos tratamentos biológicos, por exemplo, quando os níveis encontram-se fora
da faixa em torno do ponto neutro, maiores os riscos de instabilidade ou mau
funcionamento devido à predominância de microrganismos filamentosos, que
produzem flocos dispersos. Deve ser lembrado também que, no tratamento
anaeróbio, os desequilíbrios motivados por qualquer causa resultam em queda
de pH pelo acúmulo de ácidos voláteis, que têm a taxa de consumo reduzida
devido aos maiores prejuízos para a etapa de metanogênese.
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Os resultados da análise da biodegradabilidade de efluentes orgânicos
no Ponto B, uma primeira e importante condição a ser observada é a relação
DBO5/DQO que neste caso, apresentou-se <0,25 antes e depois da
intervenção de remoção, significando que a parcela biodegradável dos
efluentes orgânicos presentes na amostra é pequena e a possibilidade do
emprego de processos biológicos para o tratamento destas águas é menor.

Tabela 6 – Parâmetros analisados e características físico-químicas da amostra de água
coletada no Ponto B, antes do início das atividades de remoção dos sedimentos carreados.

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 7 – Parâmetros de Disponibilidade Biológica e Química de Oxigênio da amostra de
água coletada no Ponto B, antes do início das atividades de remoção dos sedimentos
carreados e nível de Nitrogênio Total.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 8 – Parâmetros analisados e características físico-químicas da amostra de água
coletada no Ponto B, após a conclusão das atividades de remoção dos sedimentos carreados.

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 9 – Parâmetros de Disponibilidade Biológica e Química de Oxigênio da amostra de
água coletada no Ponto B, após a conclusão das atividades de remoção dos sedimentos
carreados e nível de Nitrogênio Total.

Fonte: Elaborado pelo autor

Sobre

as

possibilidades

de

uso

desta

água

(Ponto

B) para

abastecimento público após tratamento, antes da intervenção de remoção,
pode ser observado que a água em questão não atendia aos padrões de
turbidez e ferro estabelecidos pela Portaria 1469/2000 Ministério da Saúde, na
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qual foram observados valores de 5,17 NTU e 0,75 mg/L respectivamente,
sendo o padrão ditado na norma de 5 NTU e 0,30 mg/L. Desta forma,
percebeu-se que após a remoção dos sedimentos carreados, tais parâmetros
foram restabelecidos aos limites inferiores aos de quantificação.
A utilização do sistema de remoção promoveu a tendência de redução
nos níveis de ferro presentes no corpo d’água. Tal parâmetro é muito
importante visto que o uso de polímero orgânico sintético, não altera para
níveis superiores a concentração deste elemento. Comparativamente com o
nível de cor, houve proporcionalidade quando comparadas as análises do
Ponto A e B, antes e após a remoção dos sedimentos.
Houve ainda a redução da condutividade elétrica, que também pode ser
devido à temperatura de medição considerada nos diferentes períodos. Como
ocorreu a redução de íons dissolvidos na água, mostra-se que inicialmente
estavam dispersos mais elementos como ferro, nitrogênio amoniacal e ainda,
Cálcio, nitratos e Nitritos, evidenciados nas tabelas de caracterização.
A utilização do sistema de remoção não apresentou tendência de
alteração dos parâmetros de Fósforo Total e DBO. Esta análise é muito
importante sobre o ponto de vista de eutrofização do corpo d’água nos Pontos
A e B, que conforme Von Sperling (1996) e Alem Sobrinho e Samudio (2000),
são determinantes para que ocorra este processo, principalmente a
determinação do nível de fósforo amostral.
O parâmetro Nitrogênio amoniacal, apresentou tendência de queda em
ambos os Pontos de observação. Supostamente este fato deve-se à elevação
de temperatura da água nos diferentes períodos de coleta das amostras, sendo
que as primeiras ocorreram na estação de inverno e as demais, na primavera.
Com isso, parte do N amoniacal presente pode se apresentar na forma de
amônia livre (gás), que se desprende da água, reduzindo os níveis deste
elemento nas análises.
A germinação das espécies aplicadas aconteceu de forma rápida e para
tanto, torna-se imprescindível o uso de espécies de rápido crescimento e que
possam formar sistema radicular axial reticulado, reduzindo as camadas
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superiores expostas às ações de chuvas e podendo ocasionar no aumento do
índice de assoreamento de particulados.
Através das metodologias utilizadas na retenção de sedimentos, foi
verificado que a não fiscalização permanente dos parâmetros relacionados ao
avanço das movimentações de solos expostos nas obras rodoviárias com a
indicação de precipitações mediante previsão meteorológica, possibilitou que
as medidas não fossem suficientemente capazes de controlar o carreamento
de sedimentos para as zonas mais próximas dos leitos do reservatório Billings.
A presença das barreiras flutuantes possibilitou a limitação das zonas de
turbidez mais altas das águas, enquanto foram realizados os serviços de
remoção dos sedimentos nas margens do reservatório.
Apesar de não terem sido observadas um número de amostras químicas
das águas, que possibilitassem uma análise estatística e levaria a um resultado
que nos daria maiores campos de discussão, pode-se observar que o uso da
técnica de remoção de sedimentos por meio de dragagem hidráulica e
acondicionamento em geobags mantiveram as condições ambientais locais ao
ambiente de intervenção.
As variações apresentadas nos parâmetros observados não devem ser
tomadas como base para qualquer tipo de decisão num projeto de estudo
ambiental. Uma análise mais realista e apropriada, com um campo amostral
maior, deve ser realizada, levando-se em conta as épocas de coletas das
amostras e os períodos de execução das atividades.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A literatura a cerca do tema envolvendo as remoções de resíduos de
zonas adjacentes à obras rodoviárias, bem como, acumuladas em leitos de
reservatórios, a nível nacional, é bastante incipiente. Na revisão pode-se
observar que os trabalhas correlatos tendem a direcionar às atividades
estritamente correlacionadas ao saneamento básico (Estações de Tratamento
de Esgoto) e as atividades de mineração.
No âmbito da execução de obras rodoviárias, as medidas de controle
ambiental adotadas seguem as metodologias que muita das vezes, foram
adaptadas de outros seguimentos às quais implantou-se e deu certo. É o caso
da adoção de barreiras de geotêxtil, medida amplamente empregada em
execução de obras de escavação e zonas de terraplenagem, por exemplo.
Com a adoção da solução técnica associada na remoção dos
sedimentos carreados para o corpo do reservatório, por meio da dragagem
hidráulica (sucção, adição de polímero em linha e armazenamento dos
sedimentos succionados em geobags), concluiu-se que houve melhoria dos
aspectos ambientais, físicos e operacionais e pode-se verificar ainda:
- o aumento da velocidade de captação dos sedimentos
aportados;
-

a diminuição da turbidez das águas à jusante das medidas de

controle ambiental adotadas (barreiras flutuantes);
-

a restituição parcial das condições naturais do local de

intervenção, com garantia de manutenção dos parâmetros qualitativos das
águas do reservatório;
-

o aumento da capacidade do reservatório;

-

a facilidade no monitoramento do sistema de adição de

polímero em linha.
Conclui-se também, que a falta de dados precisos, com um nível de
análises e amostras maiores, impossibilitou uma análise mais específica sob o
ponto de vista experimental, pois alguns fatores e parâmetros seriam muito
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interessantes no avanço dos estudos e formulação de análises mais
específicas, que iriam concluir com mais tais como:
- foi observado o rápido processo de sedimentação, no entanto,
não foi determinado limites de velocidades de sedimentação para análise de
coagulação do polímero;
- foi detectada baixa necessidade de limpeza das superfícies dos
geobags, no entanto, não se adotou um critério de medição destas
intervenções e tampouco do tipo a ser adotado;
- identificação do nível de colmatação das paredes do dispositivo
filtrante correlacionando ao tipo de sedimento succionado;
Diante dos casos supracitados, recomenda-se o avanço das análises,
adotando sistemáticas de análises técnicas desde o início do projeto a ser
implantado.
É sabido, ainda, que a taxa de coagulação dos sedimentos tem
correlação direta com os níveis de ferro contido na água a ser succionada.
Para tanto, seria possível regular a linha de adição de polímero conhecendo
previamente o índice deste elemento na água. Recomenda-se ainda que seja
determinada relação de sólidos voláteis/sólidos totais (SV/ST), de modo a
caracterizar a presença de matéria orgânica predominante.
As maiores perdas de solo e água ocorrem quando dos picos de
pluviosidades nos meses de verão tropical, devido à maior umidade
antecedente ao pico de maior intensidade da chuva. Em solos mais úmidos e
desprotegidos de medidas de controles ambientais, a capacidade de infiltração
é menor e a desagregação do solo pelo impacto das gotas da chuva também é
favorecida, causando o selamento superficial e o escoamento de enxurrada.
A estimativa da quantidade de solo sedimentos transportados é uma
tarefa extremamente complexa e sem parâmetros técnicos precisos, por
depender de uma gama de variáveis como regime de precipitações,
declividades dos aterros à montante, disciplinamento das águas e cobertura
vegetal, dificultando a aplicação de modelos gerais para casos tratados como
específicos.
Recomenda-se que dentre os aspectos aqui relacionados, as linhas de
pesquisas futuras devem ser direcionadas para estudos ligados à engenharia
hidráulica, estudando as premissas do escoamento superficial ao longo da

81

execução das obras. Outro fator muito importante na tomada de decisão sobre
a aplicabilidade da tecnologia associada descrita, na remoção de sedimentos
carreados para reservatórios, seria a determinação exata do volume de solos
carreados à jusante por meio de batimetria e monitoramento destas medições
em intervalos menores, criando seções transversais conhecidas, de modo com
que haja percepção dos desvios e na tomada da decisão, torne mais precisa a
adaptação das quantidades de elementos armazenadores dos sedimentos e
suas instalações e avanço do equipamento de dragagem, conforme o regime
de sedimentação estudado.
O uso de poliacrilamida orgânica sintética mostrou-se favorável e não
interviu na qualidade das águas afluentes. Recomenda-se em análises e
aplicações futuras, o uso de sais metálicos na adição em linha, atuante como
polímero, a fim de que possam ser comparadas as aplicações e
comportamento das características ambientais e operacionais de qualidade das
águas.
As técnicas de dragagem, adição de polímero orgânico sintético em linha
e desidratação dos sedimentos succionados, em dispositivos geossintéticos
filtrantes, mostrou-se tecnicamente e ambientalmente correta. Sob o ponto de
vista econômico, vale a premissa de que prevenir é a forma mais econômica,
no entanto, o presente estudo não considerou os aspectos financeiros.
Os efluentes lançados (drenado) no reservatório apresentaram nas
análises das características dos parâmetros qualitativos físicos e químicos,
correlações positivas e não foi observada nenhuma alteração significativa,
acima dos limites de quantificação e tolerância, que pudessem alterar a
qualidade das águas do reservatório.
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